
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-01-2016 til kl. 08.00 den 25-01-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:43 Bystævneparken BRTp, Røg fra trappe/ Røglugt konstateret på stedet. Eftersyn foretaget, men årsag ukendt. Personale  
 instreret i at ringe 112 hvis lugten kommer igen. 

 11:11 Randersgade Oversvømmelse Større mængde varmt vand fra varmeveksler på tagterrassse. Lukket for ventil på  
 5. sal. Skadested overdraget til ejer. 

 11:59 Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst. 

 13:07 Dannebrogsgade Eftersyn Eftersyn for gaslugt. Viste sig at være ild i olieradiator, som beboere havde slukket  
 og båret ud i gården.Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 13:20 Brandalarm Blind alarm, ABA centralen var reetableret ved Brv. ankomst. 

 13:53 Assistance til ambulancetjenesten Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient. 

 15:49 Assistance til politiet Assistance til politiet med fjernelse af dødt rådyr på vejen. 

 15:59 BTMC, Brand-MC/Knallert/ Ild i cykelkurv, slukket med pulverslukker at forbipasserende. 

 16:14 Artillerivej RXtu, Trafik ulykke/ Færdselsuheld, bil i grøft. Ene ulykke. 

 17:16 Sundholmsvej BAEs, Eftersyn/ Blind alarm. Kendt adresse hvor genskær fra gasbrænder under tørretumbler ser  
 ud som en brand. 

 17:28 Nygårdsvej Brandalarm Mindre ildløs i stikkontakt i kabelkanal. Slukket med 1 CO2 slukker.  
 ca. 50m2 lager røgfyldt, ventileret gennem overlys vinduer. 
 Overdraget til vagt Peter Frederiksen. 
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 19:12 Tårnblæservej RXos, Oversvømmelse/ Beboer havde skruet bundprop på radiatoren af, så vandet fossede ud i  
 lejligheden. Vandet blev lukket i kælderen, og det blev opsamlet ca. 600L vand. 
 Ejendoms VVS Kim Olsen blev tilkaldt for udbedring af skaden samt opsætte  
 affugter. 

 19:29 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget. 

 19:40 H.C. Andersens Boulevard RXtu, Trafik ulykke/ 2 biler stødt sammen, mindre personskade. 

 20:45 Hans Bogbinders Allé Oversvømmelse 10 m2 vandsuget på grund af stoppet faldstamme. Anbefalet, at man kontakter en 
  slamsuger til tilstoppet faldstamme samt at man ikke benytter toiletter. 

 21:51 H.V. Nyholms Vej Brandalarm Madlavningen i mikroovn var årsag til alarmen. 

 22:17 Refsnæsgade BBLe, Bygn.brand-Lejlighed/ Beboer var faldet i søvn, da han lavede mad. 

 03:20 Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 03:52 Brandalarm Alarmtryk var aktiveret uden påvislig grund. 

 07:54 Ny Carlsberg Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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