
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-01-2016 til kl. 08.00 den 20-01-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:16 Hejrevej Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af damp fra bad. 

 08:32 Kastrupvej Røg fra trappe Blind alarm, idet anmelders antagelse ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at støv fra håndværkers arbejde med  
 slibning var blevet forvekslet med røg. 

 09:00 Frugtmarkedet Brand i elinstallation Ved ankomst brændte en transformer hvor der var påbegyndt brandspredning til  
 en bygning via vindue og tagudhæng. Slukket brand i transformer med 2  
 kulsyreslukkere samt slukket brand ved vindue og begrænset brandspredning ved  
 tagudhæng med 1 HT-rør. Tilkaldt Hofor til sikring af transformer. Opbrudt dør til  
 bygning for adgang samt foretaget røgudluftning. Efter sikring af transformer,  
 nedtaget facadebeklædning for eftersyn. Orienteret politiet på stedet. 

 09:22 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm idet anlæg var aktiveret under afprøvning af samme. 

 09:51 Randbølvej Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af os fra køkken. 

 10:06 Roarsvej Eftersyn Blind alarm. Ved ankomst til adressen oplyste personer på stedet, at der ikke var  
 tale om røg, men damp i forbindelse med rørforing. 

 11:12 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af røg fra tobaksrygning. 
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 12:42 Nøjsomhedsvej Ild i lejlighed Ved brandvæsenets ankomst konstateres der røgudvikling fra en lejlighed på 4. sal. 
  Beboeren er kommet ud ved egen hjælp, men døren var smækket i. Opbrudt dør  
 for adgang og indsat røgdykkere med 1 HT-rør samtidigt med tryksætning af  
 trappen. Slukket brand i køkkenet samt påbegyndt udluftning af lejligheden. Rejst  
 drejestigen for udvendigt eftersyn. Opbrudt dør til overliggende lejlighed samt  
 indsat røgdykkere til eftersyn af  side- og overliggende lejligheder samt foretaget  
 udluftning. Foretaget eftersyn og udluftning af spidsloftet. Lukket for  
 gasinstallation pga. utæthed. Foretaget eftersyn af underliggende lejlighed,  
 konstateret mindre vandskade. Tilkaldt skadeservicefirma og overdraget  
 følgeskadebekæmpelsen. Orienteret politiet på stedet. 

 12:55 Nordens Plads Brandalarm Blind alarm idet anlæg var aktiveret pga. strømsvigt. 

 13:46 Kastelsvej Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde. 

 14:16 Kobbelvænget Eftersyn Foretaget eftersyn efter en gryde havde været glemt på tændt komfur i.a.b. 

 14:44 Ørestads Boulevard Ass. til ambulancetjenesten Person væltet med el-kørestol. Assisteret ambulancepersonale med at få  
 personen tilbage i kørestolen. Personen kunne herefter klare sig selv. 

 15:21 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret pga. røg fra tobaksrygning. 

 15:44 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm idet anlæg var aktiveret ved en fejl under afprøvning. Det er anden  
 gang i dag brandvæsenet er på denne adresse. 

 16:05 Borgbjergsvej Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand slukket med vandslukker. Ringe skade. 
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 16:07 Amagerfælledvej Ild i lejlighed Ved ankomst konstateres røg fra åbenstående vindue på 3. sal. Indsat røgdykkere  
 som slukkede brand på altan samt vækkede 2 sovende beboere, en far og hans  
 baby, som begge var hjemme. Foretaget udluftning af lejligheden samt den  
 overliggende lejlighed. Beboerne havde det heldigvis godt efter  
 omstændighederne. Efterfølgende opsatte brandvæsenet 1 røgalarm til sikkerhed  
 og tryghed for beboerne fremadrettet. Altan og oplag brandskadet, vindue mellem 
  altan og lejlighed varmesprængt. Overdraget skadestedet til politiet samt tilkaldt  
 skadeservice til følgeskadebekæmpelse. 

 17:25 Kristianiagade Brand på byggeplads Brand i brandfarlige væsker på byggeplads med fare for brandspredning til 2  
 træskure med oplag. Ved brandvæsenets ankomst havde håndværkere påbegyndt  
 slukning med flere håndildslukkere. Konstateret at 3 jerrycan var varmepåvirket,  
 hvoraf de 2 var varmesprængt. Trykaflastet den sidste jerrycan ved at prikke hul i  
 den. Orienteret vagten på byggepladsen samt overdraget skadestedet til politiet. 

 18:21 Prinsesse Charlottes Gade Brandalarm Blind alarm idet detektorer var aktiveret af røg fra røg fra aktiveret  
 tyverialarmanlæg. 

 19:34 Kobbelvænget Vandskade Et frostsprængt vandrør til en udvendig hane medførte at vand trængte ind i  
 kælderetagen under en skole. Opsuget vand på ca. 75 m² kældergulv for at  
 begrænse følgeskader. Orienteret og tilkaldt tilknyttet pedel på skolen samt  
 Københavns ejendomme som overtog opfølgningen. 

 20:17 Lergravsvej Færdselsuheld med fastkl. Færdselsuheld mellem lastbil og personbil. Foretaget sikring af skadestedet med  
 sprøjten. Efter akutlægens vurdering kunne føreren af personbilen udtages  
 skånsomt sideværts ved at klippe bilens dør af. Assisteret akutlægen og  
 ambulancemandskabet med at anlægge halskrave samt immobilisering af  
 patienten på spineboard. Foretaget oprydning på skadestedet samt bugseret  
 personbilen ind til siden så vejen igen kunne åbnes for trafik. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 21:13 Oscar Pettifords Vej Brand-Bil i det fri Ild i bil slukket før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn i.a.b. Bil  
 brandskadet. 
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 00:07 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en forvarsel på et inergen anlæg under en rulletrappe medførte  
 alarmering. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 00:09 Dybbølsgade Oversvømmelse Et hul i kobberrør ved ballofix under køkkenvask medførte vandudstrømning i  
 lejlighed. Klemt kobberrør med rørtang samt lukket for varmt vand i fyrrum.  
 Bebeoeren havde tilkaldt Vvs-installatør. 

 00:55 Bispeengen Brand-Bil i det fri Ild i bil slukket med HT-er. Bil udbrændt. 

 05:49 BBIl, Ild i lejlighed/ Distrikt Hvidovre, Ikke i brug. 

 06:32 Borgmester Christiansens  Brandalarm Blind alarm idet detektor blev aktiveret af støv fra håndværkers arbejde. 
 Gade 

 07:11 Amagerbrogade  Skraldespand i det fri-Brand  Ild i skraldespand slukket med vandslukker. Foretaget eftersyn, ringe skade. 

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