
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-09-2016 til kl. 08.00 den 20-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:09 Jernholmen     Brandalarm  Blind alarm. Aktiveret pga. damp. 

 08:10 Hans Knudsens Plads Skraldespand i det fri Melding om ild i skraldespand/container. Intet fundet, kørt hjem. 

 08:20 Amagertorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 09:42 Krystalgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning. 

 09:46 Valhalsgade Brandalarm. Alarm aktiveret pga. betjeningsfejl. 

 10:08         Egegårdsvej            Brandalarm               Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund. 

 10:30 Valhalsgade Brandalarm. Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret, da glasset var defekt og  
 påvirkede alarmen. Glas udskiftet. 

 10:43 A/Bournonvilles Passage Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor antageligt var aktiveret ved kraftig damp fra  
 madlavning. 

 11:09 Ørestads Boulevard Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11:21 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af rengøring med glossair tæt  
 på detektoren 

 11:31 Tybjergparken Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund, ISL Ø stoppet på  
 radio af sprøjten Hvidovre. 

 11:49 Rørsangervej Brandalarm Udrykning fejlagtigt afsendt til kendt øvelse. 
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 12:30 Hannemanns Allé Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 12:40 Sundholmsvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 13:08 Engvej                Ild i skur Legehus ca. 5 m2 stærkt brandskadet. Personale fra børnehave havde stort set  
 slukket det selv med pulver og en haveslange. Eft6erslukket med HT-rør tilsat  
 skum. 

 13:08 Jorisvej Naturbrand-Mindre brand Udrykning stoppet på radio, da det drejede sig om den samme ildløs som på Engvej 
 Nr. 135. 

 13:24 Leifs gade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:36 Otto Busses Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 13:46 Fortunstræde Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:08 Strandvænget Bål på gaden. Ild i affald slukket af håndværker inden brandvæsenets ankomst. 

 15:58         Fjeldhammervej         Brandalarm               Blindalarm. Aktiveret ved et fejltryk. 

 16:18 Vigerslevvej Oliespild Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  
 lækage på ovennævnte køretøj 

 16:28 Tom Kristensens Vej Ild i lejlighed Gryde med madvarer ødelagt. Ca. ½m 2 køkkenskab og emhætte brandskadet.  
 lejlighed lettere røgskadet. Nedtaget skabslåge for eftersyn Foretaget eftersyn og  
 udluftning med ventilator. 

 20:42 Søndre Fasanvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. 

 21:52 Engvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning. 
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 22:18         Porcelænstorvet Elevatorstop Melding om 3 - 4 personer i elevator. Ved brandvæsenets ankomst var personerne 
 kommet ud. 
 
 22:31         Nybovej               Mindre brand             Mindre brand i afgrøder/bevoksning. Slukket med 1 HT.  

 

 23:36 Rosenørns Alle Gas-Gaslugt i det fri Melding om gaslugt på gaden. Foretaget måling med gastester ved brønde og  
 kloakdæksler. Intet fundet. Bedt vagtcentralen kontakte Frederiksberg Forsyning,  
 da beredskabet flere gange er kaldt til denne adresse. Gaslugten forekommer  
 periodevis. 

 

 

 

 

 

 

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