
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-01-2016 til kl. 08.00 den 18-01-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:46 Studiestræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 10:16 Værnedamsvej Ild på trappe Ild på bagtrappe, slået ned af beboer med et par spande med vand før  
 brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersøgning efter brand ved ankomst idet  
 ingen af beboerne kunne oplyse på hvilken trappe det brændt. Konstateret svag  
 røg fra tagskæg, dog ingen forhøjet temperatur ved scanning af facade og tagskæg 
  med termisk kamera. Rejst drejestige for eftersyn af tag med termisk kamera, iab. 
  Fundet arnested på bagtrappe og foretaget efterslukning med 2 spande med  
 vand. Foretaget eftersyn af loft, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 10:19 Gadekærvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 13:31 Forchhammersvej Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed viste sig at være røg fra glemt mad i ovn, håndteret af station  
 Frederiksberg alene der foretog eftersyn og udluftning. 

 13:47 Lundtoftegade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for røg fra ildløs. 

 13:51 Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 14:58 Jagtvej Brand-Bil i det fri Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 15:47 Trianglen Trafikulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 3 biler var involveret.  
 Ambulancepersonalet har taget sig af 1 patient med lettere tilskadekomst før  
 brandvæsenets ankomst. Overdraget skadestedet til politiet. 
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 16:12 Vesterfælledvej Springtæppeaktion Sendt til redning i forbindelse med person oppe i byggepladskran. Konstateret  
 person kravler rundt i ca. 100 meter højde på svingarmen af kran. Ved  
 brandvæsenets ankomst begynder personen på eget initiativ at kravle ned af  
 indvendig sikkerhedstrappe. Overdraget skadestedet til politiet. 

 18:16 Amager Boulevard Brandalarm  Ild i orienteringsplaner til automatisk brandalarmeringsanlæg, ABA-anlæg, i bund  
 af hovedtrappe, slukket med vandslukker. Foretaget udluftning af trapperum samt  
 tilstødende rum på 2. sal. O-planer brandskadet, centralskab røg- og varmeskadet. 
  Servicefirma rekvireret for eftersyn af anlæg. Skadeservicefirma rekvireret for at  
 vurdere evt. skadeserviceindsats med henblik på maleri i trapperum. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 18:39 Højbro Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:01 Ruten Brand-Bil i det fri Ved brv. ankomst var en personbil total overtændt, slukket med HT-rør tilsat A- 
 skumvæske. Bil total udbrændt. Ingen risiko for brandspredning da bilen stod som  
 den eneste på en p-plads. Overdraget skadestedet til politiet. 

 19:20 Sluseholmen Brandalarm Blind alarm, idet en hjemmerøgdetektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 Eftersyn foretaget, iab. Alarmen tages ned og efterses eller udskiftes af beboer. 

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