DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. december 2019 til kl. 08:00 den 29. december 2019

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:14

Mågevej

Brandalarm

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

09:23

Kirsebærhaven

Brandeftersyn

Røgudvikling fra glemt fyrfadslys havde aktiveret privat røgalarm. ABA anlæg ikke aktiveret.
Personale var nervøs for om ABA anlæg virker som det skal. Teknikker rekvireret for eftersyn.

10:17

Bystævneparken

Brandalarm

Ild i skraldespand, slukket af personale før ankomst. Intet yderligere at bemærke.

10:27

Roskildevej

Brandeftersyn

Blind alarm, idet anmelder antog røg fra tyverialarm som værende røg fra ildløs.

14:00

Ryesgade

Røg fra Lejlighed

Ild i el-skab med mindre brandspredning til etageadskillelsen, slukket med CO2-slukker og et HT-rør.
To lejligheder ventileret. Skadestedet overgivet til politi og skadeservice.

15:01

Ny Ellebjerg Station

Kemikalieuheld

Ventileret togsæt. Skadestedet overgivet til politi og ambulancetjenesten.

16:01

Heggelunds Alle

First Responder

First Responder.

16:33

Hannemanns Allé

Trafikulykke

Harmonika sammnestød med to biler. En bil hjulpet fri af anhængertræk og bugseret ind i nødspor.
Skadestedet sikret og overgivet til Politiet.

16:55

Stenosgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røg fra stearinlys.

17:36

Thorsgade

Ild i container

Ild i to affalds containere. Slukket med et HT-rør påsat skumrør.

18:03

Brydes Allé

Røg fra kælder

Ild i affaldscontainer, slukket med et HT-rør.

18:40

Risbjergvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
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20:00

Emblasgade

Bygningsbrand

Ved ankomst, kraftig ildløs i værksteds bygning. Slukket med flere HT-rør samt C-rør fra stige toppe.
Udtaget flere trykflasker fra værkstedet. Skadestedet overgivet til politiet.

20:07

Sundparken

Ass. til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

20:12

Sollentuna Alle

Bygningsbrand

Ild i mindre skraldestativ i det fri. Ingen fare for spredning. Slukket med et HT-rør.

21:38

Kjeldgårdsvej

Ild i tag

Ild i undertag og tagrende ved ankomst. Ilden slukket og eftersyn foretaget med drone.

22:09

Gammel Kongevej

Brandeftersyn

Blind alarm. Eftersyn foretaget intet at bemærke.

22:24

Brandholms Alle

Ild i container

Ild i underjordisk affaldscontainer. Ikke muligt at foretage direkte slukning grundet konstruktionens
udformning. Slukket med et HT-rør påsat skumforsats.

22:26

Margerittens Kvt

Ild i skraldespand

Ild i tre skraldespande, slukket ved beredskabets ankomst.

22:42

Østbovej

Springtæppe

Assistance til politiet.

23:17

Brandholms Alle

Ild i container

Røgudvikling fra underjordisk containeranlæg der tidligere var ild i. Beholder fyldt op med vand.

23:38

Gunnar Nu Hansens
Plads

Ild i skraldespand

Ild i skraldespand, slukket med en trykvandslukker.

23:52

Bibliotekstorvet

Brandalarm

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

00:27

Sigbrits Allé

Røg fra Lejlighed

Ild i skraldespand, slukket inden vores ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
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00:27

Metrovej

Brandalarm

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

01:28

Scandiagade

Redning

Stillads væltet ud over kørebane, personeftersøgning under vragdele foretaget med drone, intet at
bemærke. Skadestedet overgivet til politiet.

03:07

Peder Lykkes Vej

Brandalarm

Mindre ildløs i papirkurv slukket inden ankomst. Værelse overtryksventileret.

03:18

Husum Vænge

Ild i bil

Ild i dæk på bil, slukket med et HT-rør.

06:45

Strandesplanaden

Røg fra Kolonihavehus

Ild i kolonihavehus, slukket med to HT-rør. Mandskabet bliver ramt af fyrværkeri og politiet
informeres om dette. Skadestedet overgivet til politiet.
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