
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-08-2016 til kl. 08.00 den 03-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:50 Gyldenløvesgade Oprydning efter færdselsuheld Glasskår på kørebanen. Foretaget oprydning. 
 
 09:32 Rødovre Centrum Brandalarm Blind alarm. Røgkanon aktiveret i butik. 

 09:46 Dronningens Tværgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af borger. 

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

 11:21 Strynøgade Elevator stop Mødt på adressen, ej i brug. 

 15:41 Tomsgårdsvej Ild i lejlighed Glemt gryde på tændt komfur medførte røgspredning i lejlighed. Gryden var fjernet 
 og lejligheden udluftet ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at  
 bemærke. 

 15:50 Hirsevej Springtæppe Stoppet under fremkørsel, ej i brug. 

 16:06 Peder Lykkes Vej Røg fra lejlighed Ved ankomst havde beboeren slukket en mindre brand (stegt flæsk) i en gasgrill på  
 altanen. Foretaget eftersyn samt orienteret politiet på stedet. 

 18:48 Oslo Plads Ild i skraldespand Ild i affaldsspand, slukket med 1 HT-rør. 

 19:59 Stenosgade Røg fra bygning Glemt gryde på tændt komfur medførte lettere røgspredning i lejlighed og  
 tørreloft. Beboeren var hjemme og åbnede op. Foretaget eftersyn med termisk  
 kamera samt udluftning af lejlighed, skunkrum samt tørreloft. 

 20:40 Støberigade Brandalarm Blind alarm, idet en linjedetektor formentligt var aktiveret/afbrudt af solens  
 stråler. 

 21:05 Grønnegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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 21:06 Vermundsgade Olie spild Mindre oliespild i en 2 m² stor vandpyt. Udlagt 40 liter absorberingsmiddel for  
 opsamling af olien. Foretaget oprydning af lidt vragdele på fortovet, formentlig  
 efter et mindre færdselsuheld. Intet havareret køretøj var at finde på stedet. 

 21:26 Stamholmen Brandalarm Blind alarm, grundet teknisk fejl på anlægget. 
 
 21:45 Agerkær Ild i container Ved ankomst konstateres, at det er en træbænk der brænder. Slukket med 1 HT-rør. 

 22:55 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 23:05 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
 23:31 Liljens Kvarter Ild i affald Mindre væskebrand i det fri. Slukket med 1 HT-rør. 

 00:19 Tårnhusstræde Ild i bil Kraftig brand i bil, slukket med 1 HT-rør. Bil udbrændt. 

 04:00 Rahbeks Allé Ild i skraldespand Mindre glødebrand i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør. 

 05:30 A.C. Meyers Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en alarmventil til et sprinkleranlæg var aktiveret uden påviselig  
 grund. Tilkaldt tekniker for retablering. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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