
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-03-2018 til kl. 08.00 den 29-03-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:41 Bodenhoffs Plads Røg fra Lejlighed Ild i lejlighed på 1. sal slukket med HT-rør. 
 Udluftet og tryksat fortrappe samt foretaget eftersyn i  
 nabolejlighed samt overbo. Foretaget  
 udluftning af disse lejligheder idet der var svag røgspredning  
 hertil grundet åbenstående vinduer. 
 Foretaget eftersyn af bagtrappe for røgspredning, iab. 
 Nedbrudt del af loft i brandramte lejlighed for kontrol af  
 brandspredning til etageadskillelse. Ingen brandspredning.  
 Tilkaldt skadeservicefirma og overdraget skadestedet til disse. 
 
 09:10         Park Alle               Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.  

 10:35 Rådvadsvej Trafik ulykke Assistance til ambulancetjenesten i forbindelse med færdselsuheld. 

 11:22 Haraldsgade Spuling af gade Assistance til politiet ved færdselsuheld. 

 12:08 Otto Mønsteds Gade Røg fra kælder Røg fra kælder som ved eftersyn viste sig at stamme fra  
 overbelastet elkabel. Foretaget eftersyn med termokamera, iab.  
 Anmodet anmelder om at aflaste kabel. 

 12:42 Roskildevej Assistance Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 12:57 Hothers Plads Assistance Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 13:06         Park Alle               Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.  

 16:13 Nyhavn Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 20:03 Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 20:11 H.C. Ørsteds Vej Eftersyn Eftersyn for utæt brandhane, men viste sig at være en  
 grundvandspumpe, intet foretaget. 
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 20:36 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 21:16 Dalager Røg fra Garage Ild i værksted, slukket med HT. rør. Bygning udluftet og overdraget til skadeservice. 

 21:58 Baldersgade Eftersyn Eftersyn i forbindelse med ud strømmende vand fra brandhane  
 forårsaget af knækket udtag. Lukket for vandet og rekvireret  
 saltning af glat fortov. 

 02:05 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 07:44 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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