
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-02-2016 til kl. 08.00 den 08-02-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 14:00 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

 14:35 Rosengade Brandalarm Mindre ildløs i plastik dåse på tændt komfur, slukket af personale før  
 brandvæsnets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. Samt udluftet værelse samt  
 gangareal ved hjælp af naturlig ventilation. 

 14:49 Enghavevej Røg fra kælder Brandvæsnet sendt til røg fra kælder. Ved ankomst konstateres lettere  
 røgudvikling fra kælder. Indsat 1 tur med HT-rør for lokalisering af ildløs, samt  
 yderligere 1 tur for at danne overblik over kælder, da denne havde forbindelse til  
 flere bygninger.  
 Lokaliseret brændt el-instalation, som var gået ud af sig selv. Etableret fraluft  
 åbninger i kælder og ventileret denne. 
 Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. 

 15:06 Sundparken Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 15:35 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 15:49 Langhusvej Ild i knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør. 

 16:38 Nørrebrogade Røg fra Etageejendom Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 

 17:57 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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 18:47 Vodroffsvej Ild i lejlighed Brandvæsnet sendt til ild i lejlighed. Ved ankomst tages imod af anmelder som har  
 observeret ildløs i vindue mod gården. Udlagt slanger til stigerør, og tryksat  
 opgang. Hjulpet beboer ud af lejlighed og konstateret mindre ildløs på komfur.  
 Slukket ildløs med lidt vand fra vandhane.  
 Beboer overgivet til ambulancetjenesten. Foretaget eftersyn ilejlighed, samt  
 ventilationskanal på loft, iab.  
 Skadestedet overdraget til skadeservice. 

 19:28 Ved Bellahøj Syd Ild i skraldespand Ild i 2 skraldespande i parkanlæg, stående med 100 meters mellemrum.  
 Skraldespande slukket med 1 HT. Politiet kontaktet. 

 19:42 Statholdervej Røg fra Lejlighed Glemt gryde på tændt komfur. Gryden bragt til det fri, og udluftet lejlighed samt  
 trappe. Foretaget endeligt eftersyn, iab. 

 19:46 Sundbygårdsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 20:44 Solkrogen Ild i bygning Ild i container havde predt sig til facade beklædning på institution. Ved ankomst til  
 adressen var der lagt større pæle på tværs af kørebanen, som hindring for  
 fremkørsel. Udlagt C-angreb samt 1 HT-rør for slukning af ildløs. En hurtig indsats  
 af brandvæsnet, reddet institutionen for en større brand. 
 Skadeomfang ca. 6m2 facadebeklædning brandskadet, samt lettere røgspredning i  
 bygning. 
 Skadestedet overdraget til politiet og ansvarlig fra Københavns ejendomme. 

 21:36 Kronprinsensgade Eftersyn Eftersyn for røglugt fra tørretumbler. Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab. 

 00:35 Troels-lunds Vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst. 

 01:56 O-Vej Olie spild Eftersyn i forbindelse med oliespild. Taget i mod af ansat fra samtank, som  
 orienteret om at der var løbet ca. 12000 Liter olie ud pga defekt ventil. Personale  
 havde selv påbegyndt opsamling af spild med 2 slamsugere, samt absoban.  
 Kloakker var dækket af og der var ingen spild i havnen.  
 Miljøvagten orienteret. 
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 02:17 Adelgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra sauna. 

 04:20 Troels-lunds Vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst. 

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