
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-04-2018 til kl. 08.00 den 22-04-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:58 Slotsholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:08 H.C. Andersens  Gaslugt Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 Boulevard sig ikke at være korrekt, eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 12:07 Fiskedamsgade Eftersyn Foretaget eftersyn grundet melding om "glemt" gryde på tændt  
 komfur. Beboer var spærret inde på værelse i lejlighed grundet  
 defekt dørhåndtag og havde mad på komfur i køkkenet. Overvåget  
 komfur gennem brevsprække (ingen synlig røg/fare). Skabt adgang  
 til lejlighed ved brug af låsesmed. Åbnet dør til værelse, slukket  
 komfur, afkølet gryde i køkkenvask samt udluftet køkken, IAB.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 12:52 Vejlands Allé / Center  Naturbrand Ild i tørt græs på skråning i det fri slukket med HT. rør tilsat skum. 
 Boulevard 

 14:58 Peter Bangs Vej Ild knallert Ild i knallert i baggård, slukket med HT. rør. 

 15:07 Claus Petersens Alle Naturbrand Mindre glødebrand i flis, slukket med HT. rør. 

 16:20 Blommehaven Trafik ulykke Sikring af skadested, samt oprydning.    

 16:36 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 17:43 Hallingparken Elevator stop Personer sider fast i elevator, døre åbnet og personer udtaget. 

 17:48 Prinsesse Charlottes  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 Gade 

 18:12 Silkegade Eftersyn Spole i lysarmatur overbrændt, en smule røg udvikling der blev  
 optaget i ventilations anlæg. 
 
 18:30         Vigerslevvej             Ild i bil Røg fra bremser der sad fast, eftersyn med termisk kamera, ingen brand.   
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 18:49 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning.                                                                                                                               
 19:00 Kristianiagade  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:20 Ved Sporsløjfen Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor. 

 20:08 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 20:10 Rolfs Plads Brand Andet Assistance til ambulancetjenesten med forcering af sikkerhedsdør  
 for adgang til patient. Rejst 12m stige til altan for adgang via  
 altandør. Overdraget skadestedet til ambulancetjenesten samt  
 informeret politiet om hændelsen. 

 21:16 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 22:10 Carl Jacobsens Vej Færdselsuheld Foretaget sikring af skadested samt opsamling af div. stoffer og  
 rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  
 færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret. Skubbet biler ind  
 til siden samt overdraget skadestedet til politiet. 

 22:16 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra  
 røgmaskine. 

 23:18 Strandlodsvej Brandalarm Ild i skraldespand som personalet på plejehjemmet havde slukket  
 ved HBR ankomst. Foretaget udluftning og overdraget skadestedet til 
 personalet. Informeret politiet om hændelsen. 

 05:14 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:55 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:38 Kampmannsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:47 Solbjerg Have Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                       
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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