DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt

kl. 08:00 d. 3-11-2018 til kl. 08:00 d. 4-11-2018

Adresse

Melding

08:23

Njalsgade

Brandalarm

10:11

Immerkær

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.

11:09

Hans Kirks Vej

Brandalarm

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

11:24

Otto Busses Vej

Brandalarm

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

12:11

MTV N
Helsingørmotorvejen

Trafikulykke

Oprydning efter mindre færdselsuheld.

13:57

Frederikssundsvej

Min. forurening-v/FUH

Bil påkørt helle anlæg. Hul i bundkar - olie på vejbane - Udlagt absodan - fejet - opsamlet bildele. Politi
overtager skadested.

15:41

Strandlodsvej

Brandalarm

16:57

Bogtrykkervej

Ass. til ophjælpning

17:17

Colbjørnsensgade

Brandalarm

17:55

Peter Bangs Vej

Oversvømmelse

04-11-2018

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

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
Servicetur for omsorgsforvaltningen - ass til ophjælpning.
Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have
frakoblet gruppen.
Ældre dame havde fået knækket vandhane af. Medførte udstrømning af varmt vand. Lokal
blikkenslager havde fået lukket for ballofixer inden vor ankomst. Vandskade køkken 1,th - vandskade
st,th - kælderrum. Skadeservice rekv. til opsætning af affugter m.m.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt

kl. 08:00 d. 3-11-2018 til kl. 08:00 d. 4-11-2018

Adresse

Melding

18:29

Gaaseager

Trafikulykke

23:14

Roskildevej

Trafikulykke

23:20

Østbanegade

Skraldespand i det fri-Brand

23:49

Axel Heides Gade

Røg fra Udhus, fritliggende

Politiet var på stedet havde snakket med anmelder der mente at kunne lugte røg, eftersyn i området
uden resultat.

00:02

Tudsemindevej

Brand-Bil i det fri

Bil var udbrændt ved vores ankomst. Efterslukket med HT med påsat skumrør.
Politiet overtog skadested.

01:08

Enghavevej

Trafikulykke

01:29

Vodroffs Tværgade

Ass. til ophjælpning

04-11-2018

Beskrivelse
Trafikulykke med en bil og tre personer. En person fastklemt og frigjort. 2 personer indtransporteret til
hospital af ambulancetjenesten. Sikret skadestedt. Overdraget skadestedt til politiet.ISL Christian
Månsson: Trafikulykke med en bil og tre personer. En person fastklemt og frigjort. 2 personer
indtransporteret til hospital af ambulancetjenesten. Sikret skadestedt. Overdraget skadestedt til
politiet.
Trafikulykke mellem to biler, sikring af skadested og rydning af vejbane.
Ild i to mindre skraldespande på perron, slukket med trygvandslukker.

Peugeot 605 med 3 unge drenge kørt tværs over rabatten på Enghavevej og ramt ind i 2 parkerede
biler. 1 sideairbag udløst. Alle bilerne bulede og skadet. Oprydning og sikring foretaget og politiet
overtog skadested.
Servicetur for omsorgsforvaltningen - ass til ophjælpning.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt

01:46

Adresse
Overgaden Oven
Vandet

Melding

Brandeftersyn

02:50

Bådehavnsgade

Brandeftersyn

02:51

Prins Constantins Vej

Brandalarm

05:32
07:54

Bogtrykkervej
Rødovre Centrum

Ass. til ophjælpning
Brandalarm

04-11-2018

kl. 08:00 d. 3-11-2018 til kl. 08:00 d. 4-11-2018

Beskrivelse
Kontakt til anmelder, hjemme røgalarm gået igang 2 sal tv PGA. glemt stegepande 1 sal tv der var
skyllet af i håndvask men så havde givet en del røg. Kontakt til låsesmed til at åbne 2 tv hvor der også
blev udluftet.låsesmed låste døren efter os.opsat 2 røgalarmer i lejlighed 1 tv. Ingen politi.
Eftersyn af bil, der tidligere var slukket på tudsemindevej. Fandt et par gløder under noget
sammensmeltet plastic. Slukket med 10 L vand fra HT.
Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
Servicetur for omsorgsforvaltningen - ass til ophjælpning.
Blind alarm uden påviselig årsag.
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