DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. august 2020 til kl. 08:00 den 9. august 2020

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:55

Bellahøjvej

Ass. til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

09:54

Øresundsvej

Ass. til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

09:57

Pile Alle

First Responder

First Responder.

10:38

Marguerite Vibys Plads Gaslugt i det fri

Opbrudt gasskab for adgang, konstateret utætte gasslanger. Lukket for ventilerne på gasflaskerne.
Overdraget skadestedet til politiet som efterfølgende kontakter ejer.

11:35

Vesterbrogade

Brandalarm

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

11:50

Jagtvej

Røg fra etageejendom

Ild i lejlighed på 1. sal. Person stående på trappen, reddet ud og ildbehandling påbegyndt. Person
overdraget til ambulancetjenesten. Slukket brand i lejligheden samt foretaget eftersyn af
omkringliggende lejligheder samt hoved- og bagtrappen. Ventileret hovedtrappen samt lejligheden.
Skadestedet overdraget til politi og skadeservicefirma.

12:39

Røde Mellemvej

Færdselsuheld

2 biler kørt sammen, foretaget oprydning og biler flyttet ind til siden.

12:53

Kongshaven

Forurening

Mindre oliespild efter færdselsuheld. Udlagt absorberingsmiddel på 10 meter spild. De involverede
køretøjer var kørt fra stedet.

13:41

Kalvebod Brygge

Brandalarm

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

13:50

Egelundsvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. august 2020 til kl. 08:00 den 9. august 2020

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

14:09

Lundtoftegade

Færdselsuheld

Foretaget oprydning efter mindre færdselsuheld mellem to parter. Skadestedet overdraget til
politiet.

16:08

Danasvej

Brandalarm

Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.

18:19

Urmagerstien

Ild i affald

Ild i mindre oplag af byggematerialer, slukket med 1 x HT-rør.

19:39

Køge Bugt Motorvejen Ild i bil

Defekt motor på bil havde givet lidt røg, intet for beredskabet.

20:25

Gammel Køge Landevej Brandeftersyn

Defekt motor på bil havde givet lidt røg, intet for beredskabet.

20:40

Skyttegårdvej

Ass. til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

21:51

Refshalevej

Ild i affald

De brændende effekter var smidt i havnen ved beredskabets ankomst.

22:45

Motorring 3

Færdselsuheld

4 bliver impliceret. En bil på taget. Ingen tilskadekomne. Foretaget større oprydning på skadestedet.

00:43

Elbagade

Assistance

Assistance til ambulancetjenesten. Beredskabet stoppet under fremkørsel.

00:55

Bispebjerg Parkallé

Ild i skraldespand

Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.

01:37

Terrasserne

Ild i bil

Ild i to biler, slukket med 2 x HT-rør.

01:44

Grønjordsvej

Ild i bil

Ild i bil, slukket med 1 HT-rør.

07:35

Saxogade

Naturbrand

Mindre glødebrand slukket med 1 x HT-rør.
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