DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. marts 2021 til kl. 08:00 den 6. marts 2021

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

09:11

Hovedvejen

Brandalarm

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

09:15

Rosenvængets Allé

Brandalarm

Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

11:10

Jernbane Allé

Brandalarm

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

11:14

Abildager

Brandalarm

Udrykningen aflyst inden fremkomst.

12:00

Lygten

Ild i bil

Ild i bil var slukket af ejer før vores ankomst. Politiet overtager.

12:28

Julius Andersens Vej

Ild i Udhus/skur

Ild i fritliggende afffaldskure, sammenbygget. Efterfølgende brandspredning til 2 biler.
Varmesprængte ruder og røgspredning til lejligheder.

13:13

Nykær

Eftersyn

Ild i frituregryde på komfur slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera og udluftet
lejlighed og opgang. Skadeservice tilkaldt.

13:17

Rødovre Centrum

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.

15:18

Howitzvej

Servicetur

Lukket brandhane helt så den holdt op med at dryppe.

15:31

Bjergvænget

Assistance til ambulancetjenesten

Assistance til ambulance med åbning af dør til ældrebolig. Amb. og datter er på stedet.

15:56

Fiolstræde

Ild i Lejlighed

Brand på komfur slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn i lejlighed, og oven liggende
lejlighed, intet at bemærke. Lejlighed udluftet vha. overtryksventilator.
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
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16:00

Hjortens Kvt

Naturbrand-Mindre brand

Ild i spagnum i midterrabat slukket med 1x HT-rør.

17:09

Kettegård Alle

Servicetur

Assistance til skadestue i forbindelse med fjernelse af ring.

18:24

Norsvej

Assistance til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

18:32

Hestehaven

Eftersyn

Blind alarm. Anlagt bål i haven.

19:46

Hannemanns Allé

Brand-MC/Knallert

Ild i knallert. Slukket med 1 HT-rør. Politi mødt og overdraget skadested til dem.

20:35

Dyringparken

Brand-MC/Knallert

Bål på bålplads, alt under kontrol.

21:50

Bispeparken

Gaslugt i bygning

Har fortaget eftersyn for gaslugt i lejlighed, uden at kunne lugte eller detekterer noget.
Har rådgivet borger til at ringe igen hvis problemet genopstår.

21:53

Rådhuspladsen

Trafikulykke

Eneulykke. Varevogn kørt hen over 2 stk. Lyssignaler. 3 personer flygtet derfra. Skadested afspærret.
Oprydning efter at Politiet havde foretaget deres undersøgelser, fik trukket varevognen op på midter
hellen med spillet. Tekniker tilkaldt til lyssignaler gennem Politiet.

22:26

Blågårds Plads

Servicetur

Assistance til københavns kommune.

22:40

Jagtvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.

23:28

Theklavej

Ild i Lejlighed

Ild i plasthavemøbler samt andet inventar på en altan, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget
til politiet.
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00:28

Valbyholm

Assistance til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

01:35

Ved Østerbjerg

Ild i bil

Ild i bil slukket med 1xHT-rør.

02:48

Christian Ii''s Alle

Ild i bil

Ild i bil slukket med 2x HT-rør.

04:48

Refsnæsgade

Ild i bil

Ild i person bil, afslukket med 2 HT-rør. Afmonteret batteripolerne på køretøjets batteri. Politiet
forestår bortbugsering af det brændte køretøj.

06-03-2021

Side 3 af 3

