DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-04-2018 til kl. 08.00 den 24-04-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:16

Sundkrogsgade

Brandalarm.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.

10:52

Amagerfælledvej

Brandalarm.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

10:58

Abildager

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet fejl på anlægget.

11:18

Sluseholmen

Brandalarm.

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

11:22

Rolighedsvej

Brandalarm.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

12:36

Reventlowsgade

Brandalarm.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på
detektoren.

13:27

Thomas Laubs Gade

Brandalarm

Trapperumssprinkleralarm udløst, da entreprenør gravede vandforsyningsrøret til systemet over i
gården. Entreprenør havde lukket for vandet hvorfor panelet kunne retableres. Entreprenør
ville hurtigst muligt retablere overgravet rør.

13:41

Banegårdsvej

Ild i bygning

Ved beredskabets ankomst konstateres kraftig røgudvikling fra restaurant lokale ud i det fri.
Beredskabet indsætter røgdykkerhold, som konstaterer at branden er slukket af ejendommens
sprinkleranlæg. Skadeservicefirma tilkaldt, samt håndværker til retablering af sprinkler anlægget.
Politi overtager skadestedet.

13:43

Banegårdsvej

Brandalarm

Sprinkler aktiveret grundet ildløs i køkken på anden adresse.

13:51

Kornmarksvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor.
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Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

15:04

Bellahøjvej

Eftersyn

Ved beredskabets ankomst glødebrand i altankasse. Beboer vejledes i at slukke glødebranden med
vand fra opvaskebalje.

15:06

Nørrebrogade

Røg fra kælder

Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs. Dårligt træk i skorsten medførte røg i
kælder. Skorsten efterset fra kælder til loft med spejl og lygte. Lukket for lufttilførsel til tændt
brændeovn på 2. sal, således brændeovnen går ud.

17:20

Thomas Laubs Gade

Brandalarm

I forbindelse med retablering af vandledning, der tidligere på dagen blev gravet over, til
trapperumssprinkling blev alarmen aktiveret. Panel retableret.

18:02

Bryghuspladsen

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

18:37

Park alle

Ild i bil

Mindre ildløs i motorrum på personbil, slukket med 1. HT.

18:56

Frydenhøjstien

Bål på gaden

Ild i dæk ved busskur, slukket med 1. HT.

19:04

P.G. Ramms Alle

Eftersyn

Røglugt på trappe hidrørende fra mad der var brændt på. Foretaget eftersyn og beboer lufter selv
ud.

19:09

Bryghuspladsen

Brandalarm.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

19:33

Bryghuspladsen

Brandalarm.

Blind alarm idet håndværkers arbejde på stige afbrød linje detektor og dermed udløste alarm.
Håndværker orienteret om hvordan linje detektor fungerer.
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Adresse

Melding

Beskrivelse

19:42

Sjællandsgade

Ild i affald

Ild i ca. 30 m hegn lavet af spagnum placeret på Miljøstation i De gamles By. Opbrudt låge med
hydraulisk værktøj for adgang samt klippet hængelås til skur for eftersyn i dette 3 stk. f-gas flasker
kontrolleret, iab. Ildløs slukket med to HT-rør og et C-rør. Ca. 1-2 m bundramme på 50 m2 skur
brandskadet.

21:28

Maglekær

Ild i affald

Støre bål, slukket med 1. HT. Politi overtager skadestedet.

21:43

Drejøgade

Ild i container

Ild i affald i 200 l affaldscontainer, placeret i baggård. Forsøgt slukket af beboer med en spand
vand, efterslukket me HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.

22:05

Lyøvej

Ass. til ophjælpning

Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.

23:54

Humleslippen

Røg fra lejlighed

Glemt medvare i gryde på tændt blus. Opbrudt dør for adgang, slukket for blusset og kølet
gryde i vasken. En person bragt til det fri og overleveret til ambulancepersonalet. Foretaget
eftersyn og udluftning, iab.

00:09

Gyldenrisvej

Brandalarm

Undervejs til alarm fra automatisk brandalarm indløber melding fra stedet om ildløs på værelse og
en person er reddet ud. Ved ankomst til stedet er ildløs på badeværelse i 1 sals lejlighed delvist
slukket af sprinkleranlæg. Vandskademodul rekvireret for opsugning af vand i lejlighed, da vandet
havde bredt sig over hele gulvet (ingen dørtrin). Mobilt sprinkleranlæg (til trods for lejligheden er
sprinklerdækket) i lejlighedens stue aktiveret. Mandlig beboer ca. 50 år flyttet til tom lejlighed
efter at være tilset af ambulancepersonale. Yderligere følgeskadebekæmpelse overgivet til
følgeskadefirma.
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00:40

Rantzausgade

Ild i knallert

Ild i cykel slukket før brandvæsenets ankomst.

00:44

Pilesvinget

Ild i affald

Ild i ca. 2 m2 buskads slukket med HT-rør. Ilden opstået som følge af afbrænding af fyrværkeri.

01:38

Struenseegade

Ild i affald

Ild i sofa hensat på gaden slukket med HT-rør.

03:09

Hans Egedes Gade

Ild i affald

Ild i skraldespand slukket med HT-rør.

04:25

Kindebjergvej

Forurening

Glaskår efter knus spejl opsamlet.

05:13

Rødtjørnen

Røg fra lejlighed

Kraftig eksplosion i 1. sals lejlighed i ejendom med 3 etager. Vinduesfacader på begge sider af.
lejligheden blæst ud, 5 personer i lejligheden alle uskadte (frikendt af ambulance). Der kunne
konstateres en mindre brandskade på toilettet, årsagen til eksplosionen ukendt. Politi overtager
skadestedet.

06:41

Store Kongensgade

Olie spild

Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved lækage i tanken på
køretøj.

07:33

Søndre Fasanvej

Trafik ulykke

Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 personbiler. 2 Personer tilset af
ambulancepersonalet. 1 person indbragt til hospital. Fejet og ryddet kørebanerne. Overdraget
skadestedet til politiet

07:41

Sundbygårdsvej

Brandalarm

Røg fra lejlighed, ved beredskabets ankomst konstanters at der er ild i askebære, slukket under
vandhanen. Eftersyn foretaget. Skadested overgivet til politi.
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