
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-04-2016 til kl. 08.00 den 17-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 08:53                      Motorring 4                           Færdselsuheld                             Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler.      

                                                                                                                                        Udlagt ca. 8 sække absodan, for opsamling af oliespild. Fejet og ryddet kørebanen for vragdele.  
                                                         Skadestedet overdraget til politiet.                                        

  10:00 Galionsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg.  
 Overtryksventileret bygningen. 

 10:02 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

  11:03                      Hesselager                             Ild i bil Svag røgudvikling fra tidligere brandskadet bil. Efterslukket med HT-rør. 

 14:16 Gammel Kongevej Ild i lejlighed Ild i ovn (madvare/håndklæde) i køkken samt røgspredning til den resterende del  
 af  lejligheden på 2. sal. Tryksat hovedtrappen mens røgdykkere slukkede branden  
 og lukkede døren til bagtrappen. Indsat røgdykkere på bagtrappen for udluftning  
 af denne og efterfølgende tryksætning. Foretaget udluftning af lejligheden på 2.  
 sal samt eftersyn af overliggende lejligheder. Tilkaldt skadeservicefirma til  
 følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til politiet. 
  
 Skadesomfang: Komfur brandskadet, sodskader i køkken, lugtgener i lejligheden  
 samt bagtrappen. 
 
  15:22                      Kornmarksvej                         Ild i gasflaske Ildi gasflaske, slukket med pulverslukker før beredskabets ankomst.  
 
  16:22                      Emil Chr Hansens Vej           Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 17:23 Brydes Allé Ild i køkken Ild i gryde med friture i køkken, først forsøgt slukket med vand, efterfølgende  
 slukket ved at lægge grydelåg på af beboeren. Et familiemedlem slukkede en  
 mindre brand i brødrister med vand fra håndvasken. Beredskabet foretog eftersyn  
 samt udluftning af lejlighed og trappe. Rekvireret en ambulance til beboeren som  
 havde mindre forbrændinger på hænderne samt indåndet røg. Orienteret politiet.  
 Familien ville selv kontakte forsikringsselskab mhb. følgeskader.   
 Skadesomfang: Køkken lettere røg- og sodskader. Brødrister brændt. 
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 18:12 Søtorvet Assisstance til Københavns  Assistance til Københavns kommune, rejst drejestigen for nedtagning af flag. 

 18:14 Østrigsgade Ild i lejlighed Ild i tæppe i lejlighed i stueetagen som delvist var slukket af en beboer ved  
 beredskabets ankomst. Foretaget slukning af gløder med 1 HT-rør.  
 Overtryksventileret trappen samt lejligheden for røgspredning. Opbrudt dør til  
 lejlighed på 1. sal for eftersyn af røgspredning. Nødtørftigt retableret døren igen  
 samt tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 18:22 Rebekkavej Eftersyn Tilkaldt til eftersyn af intern ABA-anlæg tilknyttet hjemmeplejen, stoppet under  
 fremkørsel, ej i brug. 
 
  19:32                      Kanalens kvt.                          Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. damp/os fra madlavning.  

 20:51 Prinsesse Charlottes Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:54 Ejderstedgade Bål på gade Ild i aviser liggende på et bord på en legeplads, slukket med 1 HT-rør. 

 22:59 Sundparken Ass. til Københavns kommune Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 00:10 Frederiksborgvej Naturbrand Ild i hæk samt affaldscontainer, delvist slukket af tililende borgere. Slukket med 1  
 HT-rør. 

 00:26 Halfdansgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine anvendt ifm. en  
 fest. 

 00:39 Peder Lykkes Vej Brandalarm Et automatisk brandalarmanlæg på et plejehjem medførte hurtig varsling af  
 personale samt tilkaldelse af beredskabet. ved ankomst havde personalet slukket  
 en mindre brand i en skraldespand. Foretaget udluftning af rummet samt tilset  
 beboeren som ikke var blevet fysisk berørt af den mindre brand. 

 02:40 Arsenalvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af en pulverslukker som var blevet  
 udløst i et badeværelse. 

 07:32 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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