DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-06-2018 til kl. 08.00 den 04-06-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

10:40

Jernholmen

Brandalarm

Blind alarm, grundet damp.

12:07

Strandboulevarden

Røg fra lejlighed

Ild i affald under køkkenvask, slukket af vand fra sprunget vandrør før beredskabets ankomst.
Hjulpet 2 personer ud fra lejligheden og overdraget dem til
ambulancetjenesten. Lukket for vandet og ventileret lejligheden.
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.

12:07

Jægersborggade

Røg fra kælder

Eftersyn for røglugt fra kælder. Det viste sig at røgen stammede fra
smeltet lampe på toilet i stuelejligheden. Udluftet lejligheden.

12:21

Store Kongensgade

Ild i bygning

Ild i grill i køkken, slukket af personale før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.

13:41

Holbækmotorvejen

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

15:16

Jydeholmen

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

15:42

Tranehavegård

Ild i lejlighed

Kraftig brand i lejlighed på 1. sal. Udlagt 1 HT-rør for eftersøgning
og af slukning i lejlighed. Udlagt 1 HT-rør udvendig for at forhindre
brandspredning til etagen over branden. Tryksat trapperum samt
indsats yderligere et røgdykkerhold til eftersyn i lejligheden over
branden. Branden blev hurtigt slukket og lejligheden efterfølgende
ventileret. Ingen yderligere skader i ejendommen. Politiet og
skadeservice overtog skadestedet.

16:21

Kalvebod broen

Drukneulykke

Beredskabet sendt til melding om person, der skulle være hoppet i
vandet fra Kalvebod broen. Efter 1/2 times søgen, fik man oplyst at
2 personer var set springe fra den lave del af broen, og selv svømmet i land.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
03-06-2018
Side 1 af 3

DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-06-2018 til kl. 08.00 den 04-06-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

16:51

Sankt Kjelds Gade

Eftersyn

Eftersyn for aktiveret røgalarm. Det viste sig at være røg fra en
mindre brand i noget tøj på en altan de havde aktiveret alarmen. Foretaget eftersyn, iab.

18:30

Kaj Munks Vej

Brandalarm

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

19:38

Vigerslevvej

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

20:01

Tyborøn Allé

Brand-MC/Knallert/

Ild i knallert under halvtag/skur, slukket med 2 HT-rør. Skur kraftig
brandskadet. Mindre skader på tilstødende institution.

20:53

Bisiddervej

Eftersyn

Eftersyn for røglugt i elevator. Foretaget eftersyn i skakt og
elevatorstol, iab. Beboeren ville selv kontakte elevatorfirmaet.

20:59

Støberigade

Brandalarm

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

21:02

Kastrupvej

Redning Andet

Assistance til skadestuen med opskæring af metalring.

21:09

Burgundyvej

Oliespild

Udlagt absol.

22:00

Borgmestervangen

Assistance til politiet

Ej i brug.

22:09

Edvard Thomsens Vej

Ild i bygning

Ild i større skur på ca. 100m2, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.

23:17

Havkajakvej

Skraldespand i det fri

Ild i 400l affaldscontainer, slukket med HT-rør.

23:20

Kantorparken

Eftersyn

Eftersyn for aktiveret alarmklokke. Foretaget eftersyn i alle lejligheder - iab. Centralskabet var ikke aktiveret.

23:43

Centrumforbindelsen

Trafik ulykke

Blind alarm - intet færdselsuheld fundet.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
03-06-2018
Side 2 af 3

DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-06-2018 til kl. 08.00 den 04-06-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

00:21

Emdrupvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

01:03

Emdrupvej

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

02:06

Brøndby nord

Ild i bygning

Ild i plastik udhæng, slukket med et HT-rør.

03:02

Peter Bangs Vej

Brandalarm

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

04:48

Folehaven

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

05:52

Bådsmandsstræde

Ild i container

Ild i container, samt 2 ladcykler. Slukket med HT-rør.

07:08

Holbækmotorvejen

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

07:19

Rigsdagsgården

Brandalarm

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

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
03-06-2018
Side 3 af 3

