DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juni 2020 til kl. 08:00 den 2. juni 2020

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

11:39

Blokland

Oversvømmelse

Lukket for vandet til utæt toiletcisterne.

12:51

Mågevej

Brand i EL-instal

Røg fra elskab, intet fundet eftersyn foretaget.

13:46

Røde Mellemvej

Brandalarm

Mindre ildløs i plastickop, slukket inden beredskabets ankomst.

14:38

Bogtrykkervej

Røg fra kælder

Foretaget eftersyn, intet fundet udkoblet tørretumbler.

15:33

Sankt Annæ Plads

Brand i affaldsoplag

El-kabel under gangbro ved antændt. Skåret 4 huller i gangbro for afslukning med et HT-rør.

16:09

Hedegaardsvej

Brand i container

Mindre glødebrand i affaldscontainer, formentlig startet af bortkastet engangsgrill.
Slukket med HT. Ingen skade på container.

17:46

Midlergårdsvej

Forurening ved trakifulykke

Trafikulykke imellem to biler. Sikret skadestedet og tilset patienter.

20:10

Hammelstrupvej

Brand i skraldespand

Ild i skraldespand og grene fra træ, slukket med et HT-rør.

20:34

Sundbyvestervej

Brand i skraldespand

Ild i to affaldscontainere, slukket med et HT-rør.

20:54

Hammerholmen

Ild i bygning

Brand i rekvisitter til Tivoli. Større ildløs i paller og småbygninger med stråtag.

21:10

Ørestads Boulevard

Brand i container

Mindre brand i papirs container. Beboer var i gang med slukning med haveslange ved beredskabets
ankomst. Container åbnet med koben og efterslukket nogle gløder i nogle bøger.

21:45

Thorshavnsgade

Brandalarm

Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juni 2020 til kl. 08:00 den 2. juni 2020

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

22:00

Brøndby Stadion

Brandalarm

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

22:48

Strandboulevarden

Forurening

Oliespild fra ældre personbil.

00:37

Christian Paulsens Vej

Brandeftersyn

Eftersyn foretaget ikke noget at bemærke.

00:44

Storegårdsvej

Trafikulykke

To biler i trafikulykke. ingen personer på skadested. Biler flyttet fra vejbane. Eftersyn intet at
bemærke , politi overtager skadested.

05:06

Flensborggade

Brand i skraldespand

Ild i to stål skraldespande med 50 m mellemrum, slukket med et HT-rør.

06:12

Bispebjerg Bakke

Brandalarm

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