DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. december 2020 til kl. 08:00 den 20. december 2020

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:10

Vermlandsgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på
detektoren.

10:03

Dalslandsgade

Ass. til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

10:22

Catherine Boothsvej

Brandalarm

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

11:33

Store Kongensgade

Brandalarm

Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

11:41

Fragtvej

Mindre naturbrand

Bål forsættelig antændt, skadeforvolder har forladt stedet før vores ankomst. Slukket med
vandslukker. Skadestedet overgivet til politiet.

13:38

Vesterskel

Brandalarm

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

14:14

Peders Kilde

Ledningsbrud, gas

Utæt gasledning i forbindelse med udgravning. Udlagt HT-rør som sikrings slange. Skadestedet
overgivet til gas selskab.

15:16

Gerdasvej

Ass.-Drejestige

Frigjort person der sad fast i en stenbunke og hjulpet denne ned med håndstige. Skadested overgivet
til politiet.

16:44

Gildbrovej

Ild i lejlighed

Assistance til naboberedskab, mødt og ej i brug.

19:31

Strandvejen

Eftersyn

Ild i adventskrans. Branden var slukket før ankomst. Person havde slukket branden og ventileret
lejligheden. Foretaget eftersyn af dug og bord, intet at bemærke.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. december 2020 til kl. 08:00 den 20. december 2020

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

19:45

Kapselgade

Eftersyn

Brandalarm i gang på adressen. Blind alarm ukendt årsag.

22:06

Ejbyvej

Ild i skraldespand

Ild i container, slukket med et HT-rør.

23:42

Rødkildevej

Ild i container

Falsk alarm, idet anmelder fejlagtig troede der var tale om ild i container. Det var en bålplads ved et
grønt område hvor personer sad og hyggede foran et bål.

00:25

Jagtvej

Eftersyn

Ved ankomst kunne det konstateres at der havde været udløst en pulverslukker. Formentlig
hærværk, da der ikke havde været brand på adressen. Skadestedet overgivet til metroservice.

01:57

Bogtrykkervej

Ild i skraldespand

Ild i container, slukket med et HT-rør.

05:09

Skindergade

Eftersyn

Røgmelder i gang ved beredskabets ankomst. Ingen røg eller røglugt. Foretaget målinger med
termisk kamera ude og inde i opgangen, intet at bemærke.

06:43

Rantzausgade

Eftersyn

Røgalarm på adressen var aktiveret. Ingen hjemme. Eftersyn foretaget gennem brevkasse, ingen røg
eller lugt. Politiet skaffede en nøgle og ved eftersyn kunne konstateres en juledekoration, som var
udbrændt. Udluftning foretaget ved naturlig ventilation. Skadestedet overgivet til politiet.
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