DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-05-2018 til kl. 08.00 den 14-05-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

10:26

Amagerbrogade

Trafik ulykke

To biler kørt sammen. Alle personer ude ved beredskabets ankomst. Der blev foretaget opsamling
af vragdele på kørebane. Skadestedet overdraget til politiet.

12:46

Edel Sauntes Allé

Ild i container

Ild i container. Slukket med HT rør.

13:22

Smedetoften

Røg fra Lejlighed

Mindre røglugt i opgang ved beredskabets ankomst. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at være
glemt gryde på komfur. Skadestedet overdraget til politiet.

15:23

Parosvej

Røg fra lejlighed

Elkedel glemt på tændt komfur, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget naturlig ventilation af
lejlighed, og overdraget skadestedet til skadeservice firma.

16:36

Vester Voldgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

10:16

Egevolden

Forurening

Skadevolde har selv afdække spild af benzin med grus, beredskabet rengjorde området.

10:21

Ejby Industrivej

Brandalarm

Blind alarm, detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde tæt på detektor.

16:52

Lodsvej

Ild i bygning

Ild i 20 fod container med dæk slukket med HT.

16:54

Øster Allé

Ild i skraldespand

Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.

18:09

Husumgade

Brandalarm

Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

19:41

H.C. Andersens

Trafik ulykke

Solo ulykke. Bil påkørt stander ved lyskryds. En lettere tilskadekomne med nakkesmerter. Der
foretages kontrolleret frigørelse i samarbejde med ambulancetjenesten. HOFOR tilkaldt.
Skadestedet overdraget til politiet.
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Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
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17:21

Brøndbyvænge

Redning

Kvinde frigjort fra gynge på legeplads af forbipasserende personer, beredskabet kom ikke i brug.

21:14

Tavlekærsvej

Ild i affald

Efterslukning af gløder på gammelt brandsted.

21:47

Remisevej

Ild i knallert

Ild i knallert. Slukket med 9 l. vandslukker.

22:07

Hvidovrevej

Assistance

Nedtagning af banner fra bygning.

22:23

Speditørvej

Røg fra bygning

Ild i autoværksted. Indsat med HT rør til udvendig slukning via vindue. Fuldudviklet rumbrand i
værksted og røgspredning til sammenbygget forsamlingslokale. Udlagt B/C tørudlægning.
Forsamlingslokale ventileret og tryksat. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.

01:35

Speditørvej

Eftersyn

Eftersyn fra tidligere brandsted. Mindre varmekilder fundet med termisk kamera. Slukket med
tågesøm.

04:34

Kongens Nytorv

Brandalarm

Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have
frakoblet gruppen.

06:42

Motorring IV

Trafik ulykke

Lastbil påkørt motorvejsbro, beredskabet sikrede skadestedet, chaufføren udtaget skånsomt og
overgivet til ambulancen. Beredskabet ryddet kørebanen for vragdele, skadestedet overgivet til
politi.
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