
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-07-2017 til kl. 08.00 den 16-07-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:36 O-Vej Olie spild Eftersyn af oliespild i det østlige område af Prøvestenen.  
 Konstateret en tynd oliefilm på vandoverfladen på et areal  
 svarende til ca. 50 m². Havneassistenten fra CMP oplyste, at en  
 gravemaskine, som lastede grus på et skib, havde en defekt  
 hydraulikslange. Aftalt at lastningen af grus omgående stoppede  
 indtil gravemaskinen var bragt i orden igen. 

 09:37 Sommerstedgade Forurening andet Lugt fra udgravning kom fra en sjat 3 dobbelt salmiakspiritus som  
 var spildt på fortov, skyllet væk med HT. 

 11:13 Fortkaj Drukning Melding om kæntret båd og mulig drukning medførte en udrykning  
 med både overfladereddere og dykkere. Ved ankomst ligner det en  
 flydende presenning i vandet. Overfladereddere sendt i vandet som  
 konstaterede, at det var en fiberdug (byggemateriale) og at ingen  
 personer var omkring denne. Optaget fiberdugen fra vandet og  
 henlagt ved nærliggende byggeplads. Orienteret politiet. 

 13:06 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af en beboer. 
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 14:52 Gribskovvej Ild i lejlighed Omfattende brand i lejlighed på 2. sal med fare for brandspredning 
 til taget. Ved ankomst var opgangen evakueret. Indsat 1 HT-rør via  
 trappen til brandslukning i lejligheden samt 1 HT-rør til  
 begrænsning indvendigt på taget. Konstateret brandspredning i  
 ventilationsanlægget, slukket med HT-rør. Beboeren blev tilset af  
 ambulancemandskabet, der var ikke behov for yderligere  
 behandling. Et sprængt varmerør på tagetagen medførte store  
 vandmængder på loftet. Vandrøret blev bøjet således, at vandet blev  
 ført ud af bygningen, røret blev efterfølgende afklemt. Iværksat  
 værdiredning, opsat plastik til beskyttelse af inventar, flyttet  
 inventar samt opsuget vand på gulve, trappe og kælderen med 2  
 vandsugere. Tilkaldt skadeservicefirma samt VVS. Overdraget  
 skadestedet til skadeservicefirma, vicevært samt varmemester.  
 Fortaget eftersyn på brandstedet kl. 19:00, intet at bemærke. 

 15:52 Vibekegade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 16:37 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst. 

 17:37 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst. 

 18:32 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:13 Istedgade Eftersyn Utæt gasflaskeventil i fra restaurant henstillet i baggård af  
 personale, utætheden var opstået da de skulle skifte fra gammel til  
 ny flaske, hvor den nye flaskes ventil satte sig fast og ikke kunne  

lukkes. Udpeget et fareområde samt foretaget afspærring, aftalt at  
restaurationens personale holdte opsyn med dette indtil flasken var tom. 

 19:30 Bibliotekvej Røg fra bygning Se rapport kl. 19:34 – ild i container fejlagtigt anmeldt, som bygningsbrand. 
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 19:34 Arnold Nielsens Blvd. Ild i container Ild i stor stålcontainer. Slukket med vandkanon og skum.  

 20:31 Ved Bellahøj Nord Elevator stop Elevatorstop med 5 personer, servicemand fra Otis havde afhjulpet 
 problemet ved vores ankomst, efterset at alle personer var ude af  
 elevatoren i god behold. 

 20:46 Kalvebod Brygge Containerbrand under tag Brand i papircontainer i varegården til Fisketorvet  
 Shoppingcenter, slukket ved en hurtig indsats af vagterne på stedet. 

Brandvæsnet tilkaldt for at foretage eftersyn, konstateret at branden  
var helt slukket. 

 20:48 Gammel Mønt Assistance til politiet Dele af en facadeudsmykning var styrtet ned på fortovet fra 4. sals  
 højde. Rejst drejestige for eftersyn samt nedtagning af løse  
 bygningsdele. Konstateret at de bærende bygningsdele var  
 medtaget af rust samt frostsprængninger. Udpeget fareområde til  
 politiet som efterfølgende sørgede for afspærring samt information 
 til bygningsejer. 

 22:26 Holsteinsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 23:17 Ved Stranden Redning Andet Kvinde låst inde på offentligt toilet, Ved brandvæsnets ankomst til  
 stedet, var der dog ingen personer at finde på toiletterne. 

 23:15 Kirkesvinget Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag. 

 23:19 Sundbygårdsvej Brandalarm Ild i askebære slukket af personalet. Ved brandvæsnets ankomst til 
 stedet, efterset lejlighed intet at bemærke, personalet overtager. 

 23:43 Islands Brygge Redning Andet Kvinde låst inde på offentligt toilet, rejst 4m. stige for adgang til  
 taget, afmonteret nødlem på taget., 4m stige sat ned i  
 toiletbygningen, så kvinden kunne hjælpes ud på taget og derfra  
 ned på jorden. Nødlem reetableret igen, fejlmelding videregivet til  
 alarm/vagtcentral. 

 00:27 Bogholder Allé Ild i lejlighed Brand i køkken efter fritureolie er antændt på stegepande, opgang  
 tryksat, dør forceret, slukket brand med HT. Dør forceret til  
 oven liggende lejlighed, for eftersøgning og eftersyn, pga.  
 åbenstående vinduer mod bagside i røgfanen, intet at bemærke.  
 Overdraget skadestedet til skadeservice og politi. 
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 01:00 Rådmandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 01:10 Brydes Allé Eftersyn Anmelder antog stearinlys på altan for ildløs. Kontaktet beboer.  
 Intet at bemærke. 

 01:17 Midtfløjene Ild i container Overtændt træskur indeholdende containere. Ved beredskabets  
 ankomst fare for brandspredning til beboelsesejendom. Vinduer fra 
 kælder til 1. sal var varmesprængte og ét vindue i stueetagen  
 antændt. Udlagt 2 HT-rør til at beskytte facaden, samt slukke  
 branden. Indsat røgdykkere til at evakuere og foretage eftersyn i 6  
 lejligheder tilknyttet 1 trappeopgang. Konstateret røgspredning til  
 1 lejlighed, udluftet denne med overtryksventilator. Opbrudt dør til  
 kælder for eftersyn, intet at bemærke. Én person blev tilset af  
 ambulancemandskabet. Tilkaldt skadeservicefirma til  
 følgeskadebekæmpelse. Orienteret politiet på stedet. 

 03:25 Korsdalsvej Ild i knallert Ild i knallert, slukket med HT.  

 04:04 Kanonbådsvej Brandalarm Årsag til blind alarm ukendt, da brandvæsnet ikke kunne få adgang 
 til bygningen, da adgangskort for adgang ikke virkede. Rullegitter  
 var kørt foran indgang. Alarmfirmaet tilkaldt, de kunne  
 ligeledes ikke skaffe sig adgang til bygningen. Udvendig rundering  
 foretaget intet at bemærke, overdraget til den fremmødte vagt. 

 06:50 Vanløse Byvej Ild i skraldespand Brand i skraldespand stående i det fri, slukket med en  
 håndildslukker. 

 06:58 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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