DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. maj 2020 til kl. 08:00 den 17. maj 2020

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:08

Adelgade

Brandalarm

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

10:11

Digevangsvej

Brandalarm

Ild i sofa slukket med begrænset røgspredning. Skadested overdraget til skadeservice.

10:16

Helgesensgade

Forurening

Mindre benzin spil fra væltet motorcykel. Kattegrus udlagt.

10:19

Bratskovvej

Brandalarm

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

11:02

Vigerslevvej

Færdselsuheld

2 biler i uheld med en tilskadekommen, som tilses af ambulancetjenesten.

11:46

Strandlyst Alle

Gaslæk

Overgravet gasledning i forbindelse med privat anlægsarbejde. Gasledning blev lukket og skadested
overdraget til gasselskab.

11:57

Allegade

Eftersyn

Foretaget eftersyn efter mindre ildløs i udendørs stikkontakter. Afbrudt for strøm til området og bedt
ejer kontakte elektriker for udbedring.

12:17

Strandlodsvej

Færdselsuheld

Oprydning efter mindre færdselsuheld.

13:15

Vermlandsgade

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

14:07

Colbjørnsensgade

Brandalarm

Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

14:21

Rantzausgade

Ild i skorsten

Ild i køkken i butik slukket. Røgspredning til for- og bagtrappe. Røg bortventileret og skadested
overdraget til skadeserevice.
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15:19

Frederikssundsvej

Røg fra Etageejendom

Ild i gryde slukket. Lejlighed ventileret og skadested overdraget til skadeservice.

16:38

Rødovre Centrum

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

17:50

Nannasgade

Brandalarm

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

18:34

Bystævneparken

Brandalarm

Ild i køkken slukket. Røgskade begrænset til lejlighed. Skadested overdraget til skadeservice samt
personale på stedet.

19:23

Osvald Helmuths Vej

Eftersyn

Garage anlæg efterset, intet at bemærke.

20:04

Nørrebrogade

Eftersyn

Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs.

21:23

Edel Sauntes Allé

Ild i skraldespand

Slukket med HT-rør.

21:36

Vanløse Allé

Brandalarm

Røgudvikling på grund af efterladt genstand på komfur. Skadested ventileret.

22:43

Strandesplanaden

Ild i knallert

Ild i knallert, slukket med et HT-rør.

22:50

Ørestads Boulevard

Brandalarm

Reel alarm. Flammedetektor aktiveret på grund af ildløs i spritdispencer. Slukket af vagter inden
beredskabets ankomst.

01:40

Hvidkildevej

Ild i bil

Ild i 3 biler. Slukket med 2 HT-rør + skum + pulver. Skadested overdraget til politi.

03:04

Smedeland

Eftersyn

3 busser overtændt, slukket med skum samt vand. Skadestedet overdraget til politiet.
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03:15

Borups Alle

Ild i container

Ild i mindre affaldscontainer. Slukket med HT-rør.

07:18

Diget

Ild i lejlighed

Ild i lejlighed slukket og skadested overdraget til skadeservice.
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