DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. oktober 2019 til kl. 08:00 den 28. oktober 2019

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

11:18

Hiort Lorenzens Gade

Brandeftersyn

Eftersyn efter ild i dessert gasbrænder.

11:40

Rothesgade

Brandalarm

Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

12:01

Ourøgade

Brandalarm

Alarmen aktiveret pga. fejl i røgmelder til ældreplejen.

13:53

Halfdansgade

Redning

Udrykningen stoppet på radio.

14:41

Vester Voldgade

Brandalarm

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

14:53

Vasbygade

Brandalarm

Udrykningen stoppet på radio.

14:55

Roskildevej

Forurening

Flyttet havareret køretøj ind til siden - fjernet vragdele fra kørebane - udlagt absodan.

15:18

Blågårds Plads

Servicetur

Oplukning af gitter.

15:21

Dronningensgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

15:22

Dyrlægevej

Ild i container

200. liter affalds container formodentligt antændt af henkastet engangsgril.

18:53

Dronningens Tværgade Eftersyn

Eftersyn alarm i privat bolig.

19:35

Tårnhusstræde

Ild i containere og containerskur slukket med 2. HT Udf nr. 37 og 21
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19:58

Ruten

Ild i container

Ild i 2 container på græs areal slukket med 1 HT.

20:12

Weidekampsgade

Ild i el-installation

Papir som sad på lysmast var blevet antændt. Næsten gået ud ved BV ankomst. Ingen fare for
spredning til elektriske dele på lysmast.

20:40

Kastrupvej

Brandeftersyn

Ryger havde smidt cigaretskodder i nedløbsrøret, som havde antændt blade som lå i røret. Skyllet
igennem med HTèr.

21:33

Lersøe Parkalle

Ild i lejlighed

Mindre ildløs i køkken, slukket før beredskabets ankomst.

21:55

Struenseegade

Ild i bil

Ild i bil

22:13

Tårnhusstræde

Ild i container

Ild i Container skur med container i, slukket med 2. HT.

22:39

Telemarksgade

Eftersyn

Glemt gryde på komfur. Os fra madlavning i dele af lejligheden. 3 personer hjulpet ud fra et røgfrit
rum i lejligheden.

01:04

August Bournovilles
Passage

Brandalarm

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

01:08

Frederiksgade

Brandalarm

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

02:10

Frederiksgade

Brandalarm

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

05:16

Torvegade

Røg fra trappe

Glemt gryde i en butik. Sprængt dør for adgang. Tryksat bagtrappen. Udluftet butikken. Bragt gryden
til det fri. Politiet overtaget skadested.

07:49

Vester Farimagsgade

Brandalarm

Blind alam, idet en detektor var var aktiveretet uden påviselig grund.
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