DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt

kl. 08:00 d. 30-6-2019 til kl. 08:00 d. 1-7-2019

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:55

Edvard Thomsens Vej

Ass. til ophjælpning

Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.

09:35

Thorupsgade

Brandalarm

Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

10:02

H.J. Holst Vej

Brandalarm

10:14

Eskadrevej

13:11

Islevdalvej

13:36
13:36
14:02
16:09

Bryggernes Plads
Kretavej
Allegade
Vanløse Byvej

17:17

Y-VEJ

Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Fund af personlige effekter på bådebro, gjorde at der blev foretaget personeftersøgning med 2
Redn.-Drukneulykke
dykkere, assisteret af flere overfladereddere. Politiet finder personen på land og i god behold. Herefter
afblæses eftersøgningen.
Ved ankomst til brandsted ses der røg fra lagerbygning. Indsat et røgdykkerhold for lokalisering og
Røg fra Industribygning
afslukning af ildløs med et HT-rør, og ventileret bygning med overtryksventilator. Skadestedet
overdraget til skadeservice og politi.
Redning Andet
Drejestige rejst og måge hjulpet fri.
Bygn.brand-Mindre brand
Ild i blomsterkasse slukket af overbo.
Ass. til ophjælpning
Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
Bygn.brand-Mindre brand
Mindre ildløs i pergola, slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn, iab.
Optimist jolle kæntret, JRCC var bekendt med dette og overtog opgaven. Beredskabet stoppet på vej
Redn.-Drukneulykke, Havet/Fjorde
frem.

17:54
18:00

H.C. Andersens
Boulevard
Borups Allé
Strandlodsvej

18:42

Nyhavn

Min. forurening-Oliefilm på vand

Eftersyn for oliefilm i vandet. Meget lille omfang, som ikke kunne opsamles.

18:55
19:30

Kastrupvej
Keldsøvej

Ild i lejlighed
Brandeftersyn

Ild i altankasse, slukket med vandslukker.
Eftersyn af aktiv alarm fra en bygning, viste sig at være tyverialarmen.

17:18

01-07-2019

Skraldespand i det fri-Brand

Ild i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.

Oliespild
Bygn.brand-Mindre brand

Mindre spild fra motorrum på personbil, opsamlet med kattegrus.
Ild i sofa slukket med vand fra gryde.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
19:51

kl. 08:00 d. 30-6-2019 til kl. 08:00 d. 1-7-2019

Adresse
Brøndby Nord Vej

Melding
Naturbrand-Mindre brand

20:08

Kærgårdsvej

Naturbrand-Mindre brand

20:46

Pottemagerporten

Container i det fri-Brand

Beskrivelse
Ild i træstub, slukket af beboer inden beredskabets ankomst.
Ild i ca 100 kvadratmeter krat og buskads nedenfor Avedøre station. Slukket med HT-rør tilsat
skumvæske. Kontrolleret med termisk kamera. Iab.
Ild i skraldespand , slukket med hjælpe slange fra vandtankvogn.

21:18

Solbjerg Have

Brandalarm

Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

21:42

Herstedøstervej

Min. forurening-v/FUH

Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Udlagt absodan for opsamling af
oliespild, samt fejet og ryddet kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.

22:12

Slusevej

Min. forurening-v/FUH

Uheld med 2 biler impliceret. 2 tilskadekomne som blev overdraget til ambulancetjenesten.
Sikring af motorvejens 2 spor med vandtankvogn og stigevogn.
Oprydning efter færdselsuheldet. Kørt biler ind til siden, så motorvejen kunne genåbnes.

23:36

Nørrebrogade

Brandalarm

Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.

00:25

Vodroffs tværgade

Ass. til ophjælpning

Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.

01:01

Otto Brandenburgs Vej Elevatorstop

Åbnet elevatordør og hjulpet kvinde og hund ud af elevatoren.

01:37
03:04
06:26

Margerittens Kvt
Hans Kirks Vej
Auroravej

Ild i to kassevogne, slukket med 2 HT-rør.
Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
Ild i træstub, slukket med et HT-rør.

01-07-2019

Brand-Bil i det fri
Brandalarm
Naturbrand-Mindre brand
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