
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-04-2016 til kl. 08.00 den 03-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09.17 Skallerne Brandalarm Brandalarm aktiveret gr. røgudvikling fra kompressor. Denne fjernes og bygningen udluftes.  

  09:25 Kronprinsensgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

 10:54 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 11:49 Rosengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 16:43 Nygårds Plads Eftersyn Eftersyn af kaffemaskine med overophedet varmelegene. 

 16:55 Grønjordskollegiet Kemikalie uheld Assistance til politiet. 

 17:27 Kobbelvænget Røg fra tag Ved brandvæsenets ankomst viser det sig at der er ild i affaldscontainer i kælder,  
 denne delvist slukket af beboer før brandvæsenets ankomst. Foretaget  
 efterslukning af affaldscontainer samt udluftet kælderen. 

 17:37 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 17:51 Gertsvej Røg fra Lejlighed Glemt gryde på tændt komfur, slukket af beboer før brandvæsenets ankomst.  
 Brandvæsenet foretaget eftersyn af lejligheden, iab. 

 19:44 Louis Pios Gade Naturbrand på skråning Ild i ca. 20 m hæk og blade, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 20:27 Dannebrogsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 21:00 Keplersgade Eftersyn Beboer havde, før brandvæsenets ankomst, slukket ild i papir på WC.  
 Brandvæsenet foretaget eftersyn, iab. 
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 21:30 Ragnhildgade Røg fra Lejlighed Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
    korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 

 23:20 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 23:46 Wittenberggade Eftersyn Eftersyn for utæt brandhane. 

 02:34 Kettevej Brand – andet Ild i benzin på skråning, slukket før ankomst. 

 04:21 Borups Alle Ild i biler Ild i 4 biler, slukket med HT-rør og skumrør. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 05:17 Kjeldsgårdsvej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Beboer ringet til  
 brandvæsenet fordi der kom vand ned i lejligheden fra overboen. For adgang til  
 lejlighed på 4. sal, rekvireret låsesmed.  
 Hul på vandrør på badeværelse, lukket for ballofix og opsuget vand med  
 vandstøvsuger. 

 05:34 Hegnshusene Ild i container Ild i aviscontainer i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 05:47 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 06:26 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

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