
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-02-2016 til kl. 08.00 den 13-02-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:18 Ålekistevej Færdselsuheld Færdselsuheld hvor en varevogn var kørt op bag i en personbil. Foretaget sikring af 
  skadestedet med sprøjten. 1 person behandles af ambulancemandskabet og  
 køres efterfølgende på hospitalet med mindre rygsmerter. Foretaget opsamling af  
 kølervæske med absorberingsmiddel. Overdraget skadestedet til politiet. 

 08:56 Vestergade Eftersyn Tilkaldt til eftersyn i en kontorbygning hvor ABA-anlægget havde aktiveret  
 varslingsanlægget. Konstateret at det var en blind alarm, idet en detektor var  
 aktiveret ved kraftig os fra brødrister. 

 09:07 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 09:41 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:43 Skelbækgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp ifm. byggearbejde  
 (håndværkere). 

 10:34 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 10:47 Jægersborggade Eftersyn Tilkaldt til eftersyn af spild ved bil. Stoppet under fremkørsel, da bilejeren selv kom 
  til adressen med en mekaniker, og håndterede situationen selv. 
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 11:02 Jagtvej Ild i butik Brand i ventilationsanlæg i kebab house med røgspredning til hele butikken.  
 Slukket med 1 HT-rør. Foretaget eftersyn af overliggende lejligheder, konstateret  
 røgspredning hertil. Der var 1 beboer hjemme i den ene lejlighed, personen var  
 ikke påvirket af røgen, udluftet lejligheden. Opbrudt døren til nabolejligheden for  
 udluftning af denne. Foretaget eftersyn af ventilationsanlæg ind- og udvendigt,  
 intet at bemærke. Tilkaldt skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse.  
 Orienteret og overdraget skadestedet til politiet. 

 11:06 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af en håndværker. 

 11:35 Bregnerødgade Ild i bil Brand i 2 biler, slukket med 1 HT-rør tilsat skum. begge køretøjer havde  
 omfattende brandskader. 

 12:28 Ravnsborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg. 

 12:34 Griffenfeldsgade Røg fra institution Ved ankomst til institutionen (undervisningsafsnit), blev beredskabet mødt af  
 daglig leder som kunne oplyse, at alle var evakueret og at det brændte i nogle  
 elinstallationer på 1. sal. Indsat røgdykkere med Co2 slukker samt 1 HT-rør til  
 slukning. Konstateret at røgen kom fra en opvarmet magnetventil på 1. sal.  
 Foretaget udluftning af 1. sal samt eftersyn af overliggende etage, intet at  
 bemærke. Tilkaldt skadeservicefirma samt orienteret politiet. Vicevært tilkaldte  
 selv elektriker til installationen/magnetventilen på 1. sal. 

 14:48 Husumvej Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 personbiler. Foretaget sikring af skadestedet med  
 sprøjten. Sundhedsberedskabet bragte en lille pige med mindre kvæstelser på  
 hospitalet. Hovedstadens Beredskab foretog oprydning på skadestedet af vragdele 
  samt opsamling af kølervæske. Bugseret begge biler ind til siden for almindelig  
 trafikafvikling igen. 

 15:27 Ved Lindevangen Olie spild En lastbil med kran havde spildt hydraulikolie ifm. levering af vare hos en kunde.  
 Ca. 20 liter hydraulikolie fordelt på 20 m². Udlagt 140 liter absorberingsmiddel for  
 opsugning af spildet. 

 15:56 Sydhavns Plads Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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 16:02 Hospitalsvej Springtæppe En person truede med at springe ud fra en bygning på Frederiksberg Hospital, ved  
 beredskabets ankomst var personen ikke at se og var formentligt løbet fra  
 adressen. 

 16:14 Nørrebrogade Ild i skole Ved ankomst konstateres røg fra vinduer mod skolegården på 3. sal på skolen. Der 
  var ligeledes påbegyndt evakuering af tilstedeværende børn og nogle lære fra  
 skolen havde påbegyndt slukning. Indsat røgdykkere med 1 HT-rør for begrænsning 
  og slukning af brand. Offensivt ventileret gang og lokale med  
 overtryksventilatoren. Tryksat nabotrappen for begrænsning af røgspredning til  
 resten af bygningen. Rekvireret sundhedsberedskabet for at tilse de lærere som  
 havde været i kontakt med røgen, de kunne konstatere, at de ikke var påvirket.  
 Foretaget eftersyn af de 2 overliggende etager, konstateret lettere røgspredning til 
  4. sal samt røglugt på 5. sal. Foretaget udluftning. Tilkaldt skadeservicefirma til  
 følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til politiet. 

 17:04 Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:44 Ørestads Boulevard Brandalarm Mindre brand i skraldespand medførte aktivering af centrets automatiske  
 brandalarmanlæg. Branden var slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget  
 eftersyn, intet at bemærke. 

 17:58 Edvard Thomsens Vej Røg fra kælder Ved ankomst konstateres lettere hvid røgspredning i kælderetagen under en  
 beboelsesejendom. Foretaget eftersyn af hele kælderetagen med termisk kamera, 
  konstateret afbrændt avispapir. Ventileret kælderetagen samt tilkaldt og  
 overdraget skadestedet til politiet. 

 18:02 Gadelandet Røg fra bygning Ild i forskellige genstande til loppemarked på borde i en lagerhal på ca. 450 m².  
 Stuetagen samt 1. sal var røgfyldt ved beredskabets ankomst. Sprængt dør for  
 adgang og indsat røgdykkere med 1 HT-rør til slukning. Efterfølgende opsat  
 overtryksventilator for udluftning af hele lagerbygningen. Tilkaldt og overdraget  
 skadestedet til politiet samt skadeservicefirma. 

 19:41 Gammel Kongevej Bål på gade Mødt på adressen, ingen brand at finde, returneret til stationen igen. 
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 21:54 Skibelundvej Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med ophjælpning af person. 

 23:07 Nyropsgade Brrandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 00:22 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk aktiverede det automatiske brandalarmanlæg, da en  
 tekniker skulle udskifte glasset. 

 01:40 Sigurdsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 02:17 Randersgade Oliespild Oliespild i en længde af ca. 200 m på en vejstrækning. Udlagt 40 liter  
 absorberingsmiddel samt opsamlet dette for rengøring af vejbanen. 

 03:27 Borups Alle Eftersyn Eftersyn af en tidligere brand (ca. kl 00:00) i fyrfadslys og tv. Fyrfadslys placeret i  
 lerholder. Konstateret at branden var slukket. Beboeren havde selv kontaktet sin  
 kæreste som ville kontakte eget forsikringsselskab. Beredskabet kontaktede  
 skadeservicefirma og bedt dem kontakte beboeren for nærmere aftale om  
 rengøring af lejlighed. 

 05:04 Godthåbsvej Ild i container Ild i container stående i det fri, slukket med 1 HT-rør. Container udbrændt. 

 05:21 Drosselvej Ild i container Ild i container stående i det fri, slukket med 1 HT-rør. Container udbrændt. 

 06:03 Langhusvej Ild i container Ild i 3 dagsrenovationscontainere stående i det fri, slukket med 1 HT-rør. Mindre  
 varmeskader på bil parkeret tæt på containerne. 

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