
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-08-2016 til kl. 08.00 den 21-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:08 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  08:39 Kanalens Kvarter Ild i bygning Ved ankomst konstateres synlige flammer fra rist under jorden, samt røg i vaskeri.  
 
   Ild i skrald, støv og cigaretskoder, slukkes med 1 HT-rør. Udluftning foretages. Skadeservice tilkaldt. 

 08:45 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
 tæt på detektoren. 
  
  08:55 Stamholmen Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag.   

 09:17 Engvej Redning Andet Stoppet på radio før ankomst. 

 09:44 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:22 Halls Alle Ild i lejlighed Ild i gryde på komfur samt emhætte, slukket af beboer før beredskabets ankomst.  
 Foretaget udluftning ved brug af PPV samt eftersyn med termisk kamera. Brand-  
 og sodskader i loft og vægge. Overdraget skadestedet til politi og  
 skadeservicefirma. 

 10:34 Helgolandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra hårtørrer. 

 10:44 Østbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

 12:12 Palægade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra aktiveret  
 tyverisikringsanlæg. 
   
  12:23 Menalaos Boulevard Ild i bygning Ild i carport/udhus. Slukket med 2 HT-rør.  
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  12:52 Ingolfs Allé Ild i bygning Ild i elskab i bund af trapperum, forsøgt slukket med pulverslukker af beboer før  
 beredskabets ankomst. Slukket brand med CO2-slukker, ventileret trapperum med  
 PPV samt foretaget eftersyn og udluftning i lejligheder over brand. Ingen personer  
 hjemme, dog en hund som fik lov at blive i røgfrit rum i lejlighed på 2. sal. Politiet  
 vil informere hundens ejer. Rekvireret elværkerne til lukning af strøm til ejendom  
 samt skadeservicefirma for akut følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet  
 til politiet. 

 13:09 Vilhelm Thomsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 14:35 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved ber. ankomst. 

 14:44 Virkefeltet Ild i lejlighed Ild i gryde på komfur, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget  
 eftersyn af køkken samt udluftning af lettere røg i lejlighed og trappeopgang ved  
 brug af PPV. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. 

 15:03 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 15:52 Trangravsvej Brandalarm Evakuering iværksat før beredskabets ankomst. Ild i grill havde bredt sig til  
 ventilationsanlæg via emhætte, slukket med HT-rør og tågesøm tilsat A- 
 skumvæske. Åbnet røglemme i loft for ventilering af lettere røg og os i hallen.  
 Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab. Rekvireret skadeservicefirma for  
 akut følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til politiet. 

 16:58 Langebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:29 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 22:59 Dronningensgade Røg fra Butik Ild i frituregryde i restaurantkøkken, forsøgt slukket af personalet med  
 brandtæppe. Foretaget køling og slukning af gryden med CO2-slukker samt  
 efterset emhætte og ventilationssystem med termisk kamera, iab. Foretaget  
 udluftning af køkken ved at starte for mekanisk ventilation i køkken. Overdraget  
 skadestedet til politi og skadeservice. 
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 23:11 Forlandet / Vindmøllevej Brand-Bil under tag Ild i bil, slukket med HT-rør. Kabine røgskadet, puder på gulv brandskadet.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 23:38 Kretavej Bål på gade Brand i personbil, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. Brandskader på 4 andre  
 biler parkeret ved siden af. Overdraget skadestedet til politiet. 

 01:19 Bellmansgade Trafikulykke Stoppet på radio før ankomst. 

 02:10 Langebrogade Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. 2 biler ved siden af brandskadet i  
 hhv. for- og bagende. 

 02:40 Islands Brygge Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med en HT tilsat A skumvæske. Overdraget skadestedet til politiet. 

 02:51 Arni Magnussons Gade Brand-Bil i det fri Overtændt bil, slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 

 03:14 Kalvebod Brygge Redning Andet Mødt, ej i brug. 

 03:20 Overgaden Neden Vandet Brand-Bil i det fri Ild i bil parkeret tæt på bygning, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. Bil  
 udbrændt. 2 vinduer varmeskadet (revner) i bygning tæt på bil. Foretaget nærmere 
 eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til politiet. 

 03:24 Rådmand Steins Alle Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient 

 04:07 Øster Farimagsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 04:29 Admiralgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 04:36 Ålholm Plads Bål på gade Ild i knallert, slukket med HT-rør. 

  07:41 Rebæk Søpark Brandalarm 2 alarmtryk aktiveret uden påviselig årsag. 

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