DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-09-2018 til kl. 08.00 den 24-09-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:25

Jarmers Plads

Min. forurening-v/FUH

Rengjort kørebanen efter færdselsuheld.

09:27

Kettevej

Brandalarm

Blind alarm, ukendt årsag.

11:27

Alarmpladsen

Brandalarm

Blind alarm, ukendt årsag.

12:57

V.A. Borgens Vej

Røg fra kælder

Mindre brand i tørretumbler, slukket med HT-rør. Ventileret kælder samt foretaget eftersyn.

13:04

Engdalsvej

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

13:53

Kisumparken

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

15:19

Søborghus Park

Ass. til ophjælpning

Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.

15:31

Hammelstrupvej

Eftersyn

Mindre uheld ifm at chlor og saltsyre blev blandet. Foretaget eftersyn samt udluftning af kælder.

17:16

Kurvemagerstien

Bygn.brand-Villa/Rækkehus

Kraftig brand på 1. sal i rækkehus med stor risiko for
brandspredning til tagkonstruktionen. Udlagt 2 HT-rør for
af slukning og eftersøgning. Rejst 12 m stige for adgang til loftet. En
af beboerne havde indåndet en del røg og blev bragt til hospitalet
til observation for røgforgiftning. Nedtaget div plader for eftersyn
samt foretaget efterslukning af glødebrand i vægkonstruktion.
Foretaget eftersyn i nabohuset, iab. Værelse udbrændt samt
yderligere tre værelser svært røgskadet.

17:50

Stadionvej

Ild i affald

Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.

18:09

Danasvej

Brandalarm

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

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
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18:24

Kisumparken

Ild i container

Ild i container, slukket med et HT-rør.

19:54

Krogerupgade

Benzin udslip

Rejst MC op samt udlagt og opsamlet ca. 5 l absodan.

21:07

Sofielundsvej

Ild i affald

Ild i knallert, slukket et HT-rør.

21:49

Kystholmen

Bål på gaden

Brandbar væske, slukket.

22:47

Per Henrik Lings Allé

Brandalarm

Årsagen til alarmen er ukendt, da HBR ikke havde adgang til
rummet med detektoren. Ingen tegn på brand. Tekniker tilkaldt.

22:50

Stamholmen

Ild i bil

Ild i bil, slukket et HT-rør.

23:27

Motorring 3

Ild i lastbil

Ild i varevogn, slukket et HT-rør.

05:44

Valbyholm

Ass. til ophjælpning

Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.

07:12

Stormgade

Brandalarm

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