
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-01-2016 til kl. 08.00 den 17-01-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:59 Kobbelvænget Røg fra lejlighed Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Før brandvæsenets ankomst havde  
 en beboer taget bad og luftet damp ud, dette var måske årsag til misforståelsen. 

 10:19 Ørestads Boulevard Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 biler. Sikret skadestedet med sprøjten. Personerne i  
 bilerne kunne komme ud ved egen hjælp, disse blev tilset af  
 ambulancemandskabet på stedet. Afmonteret akkumulatoren på den ene bil samt  
 foretaget oprydning på skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet. 

 13:25 Rysensteensgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 17:18 Lundsgade Røg fra tag Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at bygningens tag var under renovering og  
 at der ifm. dette blev udført varmt arbejde. 

 18:09 Slotsgade Røg fra trappe Ved ankomst var der lettere røgspredning fra kælderetagen til opgang 5. Indsat  
 røgdykkere til ventilering af trappen samt efterfølgende tryksætning. Indsat  
 røgdykkere i kælderetagen fra udvendig trappe til slukning af brand i knallert og  
 barnevogn. Senere konstateres røgspredning til opgang 7, indsat røgdykkere til  
 ventilering og efterfølgende tryksætning. Kælderetagen, ca 400 m², var svær at  
 udlufte for røg, da der kun var 1 åbning til det fri (en dør). Åbnet affaldsskakte i  
 opgang 5 og 7 og herigennem blæst luft til kælderen samt opsat ventilator midt i  
 kældereetagen for ventilering af denne. Efter ca. 2 timers indsats var opgaven  
 endelig løst. 
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 19:17 Brydes Allé Oversvømmelse Ved ankomst blev det oplyst, at en radiator på 3. sal pludselig er blevet utæt. Flere 
  beboere arbejdede i lejligheden med opsamling af vand. Konstateret at luftskruen  
 var afmonteret og at vandet fossede ud. Fundet, tætne og genmoteret luftskruen.  
 Beboerne overtog opgaven med opsamling af vand. Foretaget eftersyn af  
 underliggende lejlighed, intet at bemærke. 

 20:06 Jernbane Allé Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 21:29 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 22:17 Frederikssundsvej Ild i skraldespand Brand i skraldespand ude i det fri, slukket med 1 HT-rør. 

 23:48 Alhambravej Ild i kælder Assistance til område Frederiksberg, mødt med slukningsenheden, ej i brug. 

 00:46 Rovsingsgade Brandalarm Et sprinkleranlæg var aktiveret som følger af en vandskade i kælderetagen hvor  
 sprinklercnetralen er placeret. Nøgler for brandvæsenets adgang var ikke tilstede,  
 hvorfor en låsesemd blev tilkaldt. Konstateret vand i kælderetagen i et område  
 svarende til ca. 50 m². Tilkaldt F-enhed og opsuget vandet. Tilkaldt tekniker til fejl  
 på anlægget. 

 01:11 Tullinsgade Skorstensbrand Ved ankomst stod der gnister fra skorstenspiben, formentligt pga. for kraftig  
 fyring. Tømt pejsen for brænde, slukket brændeknuderne med 1 HT-rør udenfor.  
 Efterset skorsten via pejseåbning og renselem, intet at bemærke. Foretaget  
 udvendig eftersyn fra drejestige, intet at bemærke. Driftsansvarlig blev oplyst om,  
 at han skulle kontakte en skorstensfejer før pejsen kunne benyttes igen. 

 03:38 Guldbergs Have Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 04:08 Englandsvej Trafikulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 3 køretøjer var  
 involveret . Ydet førstehjælp til tilskadekomne indtil amb. kom frem. Overdraget  
 patienterne til sundhedsberedskabet, foretaget oprydning af vragdele m.v. fra  
 vejbanen samt overdraget skadestedet til politiet. 
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 07:45 Peter Bangs Vej Trafikulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld (eneulykke - personbil påkørt  
 mast). Overdraget skadestedet til politiet. 

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