
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-07-2016 til kl. 08.00 den 01-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:00 Sundbygårdsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 09:23 Sundbygårdsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 09:54 Byglandsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 12:15 Refshalevej Oliespild Opsamling af oliespild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af 
 utæthed i brændstofsystemet på en kassevogn.  
 Udlagt 10 liter absodan. 

 14:02 Sandhusvej Eftersyn Blind alarm. Defekt brandmelder. 

 15:19 Horsedammen Naturbrand Gløder i træstub, slukket med vandslukker. 

 15:26 Nordre Frihavnsgade Røg fra Lejlighed Melding om ild i vaskeri. 
 Ved ankomst var noget brændende tøj smidt ud på gaden. 
 Tøjet slukket med et højtryksrør. 
 Foretaget udluftning af vaskeri. 
 Ingen skade ud over tøjet. 

 15:54 Bjerregårdsvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor en personbil var blevet  
 påkørt af en kassevogn. 
 De to personer der sad i bilen ved ankomst kunne dog selv stige ud, efter at  
 være blevet tilset af akutlægen. 

 16:22 Kristianiagade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 
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 16:42 Bjerrelund Eftersyn Blind alarm. 

 16:53 Roholmsvej Trafik ulykke Mindre færdselsuheld. Assisteret ambulancetjenesten, og ryddet op på skadestedet. 

 19:02 Hvidovre Enghavej Eftersyn Foretaget eftersyn af armatur over sænket loft. Intet at bemærke, afbrudt strømmen.  

 19:22 Rødager Allé Benzin udslip Større benzin spild i garage, fra motorcykel. Udlagt absodan, opsamlet og kontaktet skadeservice. 

 21:24 Reberbanegade Eftersyn Eftersyn i forbindelse med mindre brand i komfur. 
 Branden skyldtes manglende vedligeholdelse. 
 Oven slukket. Beboer sørger for en tekniker til eftersyn. 

 22:07 Jagtvej Eftersyn Melding om en efterladt grill. 
 Stoppet på radio da nogle forbipasserende slukkede grillen med lidt vand. 

 22:45 Folmer Bendtsens Plads Ild i container Ild i container slukket med et højtryksrør. 

 02:24 Hareskovvej Assistance Assistance til ældre borger hvis røgmelder skulle have nyt batteri. 

 02:48 Sofienhøjvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 03:57 Lundtoftegade Røg fra kælder Ild i indholdet i skaktcontainer slukket med et højtryksrør. 
 Udluftet kælder med overtryksventilator. 
 Container ikke brandskadet. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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