DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-08-2018 til kl. 08.00 den 25-08-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

08:45

Kraftværksvej

Bygn.brand-Industribygning Røg i større teknikhal grundet kortslutning i 2 el/serverskabe. Teknikhallen er kraftværkets hjerne
hvor alle operationer bliver styret. Foretaget eftersyn med termisk kamera, konstateret normal
temperatur (ca. 26 grader C) i begge skabe. Aktiveret naturlig ventilation i lokalet ved brug af
værkets tekniker, slået rumslukningsanlæg fra ved brug af værkets tekniker for at sikre at dette
ikke ville blive aktiveret i forbindelse med eftersyn og andet arbejde i hallen samt overdraget
skadestedet til daglig leder på værket.

08:46

Løvevej

Gas- Ledningsbrud

Overgravet gasledning. Sikret med HT-rør og afspærret området.

09:36

Brøndby Stadion

Brandalarm

Blind alarm pga. teknisk fejl.

09:38

Robert Jacobsens Vej

Brandalarm

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

10:08

Willumsvej

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

10:51

Henrik Holms Boulevard

Brandalarm

Blind alarm pga. madlavning.

11:10

Rebæk Søpark

Brandalarm

Blind alarm pga. skade på brandtryk.

12:05

Amerika Plads

Oliespild

Foretaget eftersyn grundet melding om oliespild på vand. Konstateret et meget tyndt lag olie på
vand, ca. 50x3m. Besluttet at ikke foretage yderligere idet spildet var for lille til at kunne opsamle
med effekt.

12:56

Glentevej

Brandalarm

Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
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14:42

Vejlands Allé

Færdselsuheld

Foretaget sikring af skadested ved færdselsuheld. Konstateret at alle var ude af køretøjerne ved
HBR ankomst. Overdraget 1 person til ambulancetjenesten for kontrol og evt. behandling. Flyttet
alle 3 biler til vejkanten efter aftale med politiet. Foretaget opsamling af div. stoffer samt rengøring
af kørebanen.

14:52

Fabriksparken

Bygn.brand-Industribygning Assistance til st. Glostrup. Brand i facade og tagkonstruktion samt røgspredning ind i lagerbygning.
Beredskabet laver en udvendig slukningsindsats fra stige og lift. Røg i lagerhal udluftet med
overtryksventilator og naturlig ventilation. Tilstødende lager og kontor sikret mod røgspredning.
Overdraget skadestedet til skadeservice og virksomhedsejer.

15:33

Avedøreholmen

Trafikulykke

Færdselsuheld mellem personbil og varevogn. Sikring af skadested med køretøjerne. Indsat
nødbehandlere til ambulancer er fremme. Assistance til ambulancetjenesten med
skånsomudtagning af pt og oprydning på skadested.

16:03

Nansensgade

Redning Fastklemning

Konstateret at pige på 4 år var kommet fri efter at have haft armen i klemme bag et rør. Eftersyn
foretaget, iab.

16:32

Marmorvej

Brandalarm

Anlæg aktiveret grundet røg fra defekt batteri til e-cigaret. Eftersyn foretaget, iab.

18:21

Else Alfelts Vej

Brandalarm

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

18:39

Ekvipagemestervej

Drukneulykke

Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.
Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

19:58

Vennemindevej

Eftersyn

Røglugt på loft på grund af mindre glødebrand i gulv. Gulv efterset med termiskkamera, intet at
bemærke.

00:14

Muldager

Brand-Bil i det fri

Overtændt personbil, slukket med 2 HT-rør.
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03:11

Digevej

Brandalarm

Brandalarm udløst pga. røg fra kompressor som var kørt varm i kælderrum. Ved ankomst havde
ansatte sparket døren ind til kælderrummet for at konstatere hvad der brændte. Ansat havde
selv taget strømmen til kompressor. Foretaget eftersyn samt udluftning af kælderrum med
ventilator. Ambulance tilkaldt for kontrol af 3 ansatte for røgforgiftning, ikke kørt på hospital.
Overdraget skadestedet til politi og personalet.

04:38

Danasvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

05:01

Ågade / Jagtvej

Færdselsuheld

Sikret skadested ved færdselsuheld hvor 3 personbiler var involveret. Konstateret 3 lettere
tilskadekomne som blev tilset af ambulancepersonale og akutlæge. Akutlægen har vurderet at de 2
passagerer som stadig sad i en af bilerne skulle hjælpes ud på normal vis dvs. uden at klippe i bilen.
Foretaget opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen fra vragdele m.v., assisteret
politiet med at flytte samtlige 3 køretøjer til vejkant og overdraget skadestedet til politiet.

05:27

Banegårdspladsen

Brandalarm

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

06:52

Bystævneparken

Brandalarm

Ild i kaffemaskine, slukket før beredskabets ankomst.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
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