
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-09-2016 til kl. 08.00 den 04-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 06:26         Motorring 4 Trafik ulykke 2 biler kørt sammen. 1 patient med rygsmerter. Skadestedet sikret og ryddet. 

 10:02 Sjællandsbroen Benzin udslip Spild fra tankpistol. Opsamlet med absorberingsmiddel. 

 10:12 Lyngbyvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:25 Rabarbervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 11:31  Falkehusene Eftersyn Antændt olie på komfur, slukket af beboer. Opsat overtryksventilator. 

 12:03 Fortvej  Naturbrand  Ild i hæk. Gnist/ Glød fra ukrudsbrænder  

 12:57 Essedal port 6 Brandalarm Blind alarm 

 13:32 Halmtorvet Gaslugt Ved ankomst klager flere personer over svien i øjne og svælg, tilset af akutlæge. 
 Området udluftet. Formentlig brug af tåregas eller lign. 

 13:39 Vigerslev Allé Røg fra Kolonihavehus Eftersyn efter melding om røg i området, intet fundet. 

 13:53 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 14:52 Hans Bogbinders Allé Redning Andet Følgeskadebekæmpelse efter vandskade i bygningen. 
  

 15:16 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 16:06         Mariendalsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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Tidspunkt    Adresse Melding Beskrivelse 

 

19:51          Rødovre stationscenter   Bygningsbrand             Eftersyn for røg i kælder i nedbrændt butikscenter. Udlagt HT skum i kælderen forbyggende. 

 20:19 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 21:30 Udbygade Eftersyn Kortslutning i lysarmatur, kontrol med termisk kamera, intet fundet. 
 Hjemmeplejen tilkalder elektriker mandag. 

 22:39 Kjærstrupvej Eftersyn Intern røgalarm aktiveret, adgang med nøgle fra bestyrelse, intet fundet. 

 23:19 Torvegade Eftersyn Lysmaskine til assistance. Opsat og oplyst ønsket område. 

 23:20 Borgmestervangen Redn.-Bygning Vurdering af løs presenning der hang fra stillads. Politiet foretog afspærring med  
 ministrimmel. 

 23:50 Ørestads Boulevard Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 01:38 Gasværksvej EL-instal.-Brand-Mindre Brødrister for tæt på stikkontakt, slukket før ankomst. 
 Strøm midlertidigt reetableret, elektriker skal tilkaldes. 

 03:43 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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