DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. april 2022 til kl. 08:00 den 16. april 2022

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

09:21

Flydedokken

Oliespild

Eftersyn for oliefilm på vandoverflade. Dette var i så tyndt et lag og af mindre omfang så det ikke
kunne opsamles.

09:54

Amagerbrogade

Brandalarm

Ved ankomst var der røgudvikling fra et butikslokale. Tagdækkere var i gang med at lægge tagpap
på ejendommen. Ingen synlig brand blev konstateret. Drejestige rejst for eftersyn af taget samt
måling med termisk kamera, hvor mindre område blev fundet med forhøjet temperatur. Foretaget naturlig ventilation af butikslokale, samt opskåret et mindre område at taget. Herefter var
temperaturen faldet, og butikken røgfri. Overdrog stedet til skadeservice og politiet.

10:46

Vesterbrogade

Eftersyn

Eftersyn for røglugt foretaget, intet at bemærke på adressen.

10:50

Thorupsgade

Brandalarm

Ild i skraldespand på værelse, slukket med en slangevinde. Udluftede lejligheden og etagen med
en ventilator. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
Skadestedet overdraget til skadeservice og plejepersonale.

10:58

Drejøgade

Eftersyn

Eftersyn på tidligere brandsted, og en smule efterslukning foretaget.

12:01

Drejøgade

Eftersyn

Eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke.

15:06

Køjevænget

Ild i rækkehus

Ild i tørretumbler i rækkehus, slukket med et HT-rør. Foretaget ventilering af rækkehuset. Overdrog brandstedet til skadeservice.

15:32

Matthæusgade

Brandalarm

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

16:52

Gadekærvej

Ass. til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
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17:29

Gaaseager

Trafikulykke

Solo ulykke hvor personbil havde ramt autoværnet. En person skånsomt udtaget af køretøjet og
overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget.

17:52

Brøndbyøstervej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af os fra madlavning.

18:46

Jagtvej

Trafikulykke

Person ramt af bil, hvorefter bilen var stødt ind i en husmur. Foretog sikring af skadestedet, samt
ydet førstehjælp til personen, inden denne blev overdraget til ambulancetjenesten.
Politiet overtog skadestedet.

22:07

Pile Alle / Vesterbrogade

Trafikulykke

Mødt på skadestedet, men der var ikke behov for brandvæsnet. Politi overtog.

23:09

Daruplund / Strandesplanaden

Ild i knallert

Ild i knallert, slukket med et HT-rør.

01:51

Englandsvej

Ild i bil

Ild i bil, slukket med to HT-rør. Skadested overdraget til Politi.

03:03

Jagtvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.

04:57

Søndre Fasanvej

Ild i lejlighed

Ild i køkken, slukket med et HT-rør. Ventilation af gangareal foretaget. Overdrog brandstedet til
et skadeservicefirma.

06:35

Havneholmen

Brandalarm

Blind alarm, trykfald fra sprinkleranlæg. Overdrog stedet til bygningsansvarlig.
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