
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-04-2016 til kl. 08.00 den 05-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:25 Jyllingevej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor to personbiler var  
 indblandet. 
 Udlagt ca. 40 liter absodan og fejet gaden. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 09:22 Sankt Nikolaj Vej Ild i lastbil Ild i indhold fra skraldevogn slukket med et højtryksrør tilsat A-skum. 
 Indholdet fra skraldevogn læsset af og afslukket på gaden. 
 Resterende skrald bliver afhentet af Frederiksberg Kommune. 

 10:44 Koldinggade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 11:17 Brolæggerstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 11.18         Rødovre Centrum        Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra slibemaskine. 

 11:35 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12.15 Guldborgvej Brandalarm Detektor aktiveret på grund af ild i emhætte, slukket ved ankomst. Udluftet lejligheden og tilkaldt         
  skadeservice.   

 14:10 Lindevangs Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 14:21 Ungarnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:38 Houmanns Allé Ass. til ophjælpning Assistance til ambulancetjenesten. 
 Mødt, ej i brug. 

 16:03 Åboulevard Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 
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 16:21 Stenløsevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 16:24 Istedgade Assistance til politiet Stoppet på radio. 

 16:26 Røde Mellemvej Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med et højtryksrør. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 

 16:57 Toskiftevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 17:35 Åboulevard Assistance Assistance til ABA tekniker med oplukning af dør. 

 17:54 Dampfærgevej Olie spild Foretaget eftersyn i forbindelse med mindre spild af olie i havnebassinet. 
 Konstateret let film på overfalden. Ikke muligt at opsamle. 
 Endvidere konstateret spild af formentlig madolie i bassinet. 
 Melding gives videre til miljøvagten. 

 19:50 Victor Borges Plads Olie spild Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  
 lækage på ukendt køretøj. 
 Udlagt og opsamlet ca. 60 liter absodan. 

 21:18 Pile Alle Assistance Assistance til Frederiksberg Kommune. 

 21:39 Vesterbrogade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg.  
 Formentlig tale om røgnedslag fra skorsten. 
 Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 00:28 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm idet der var tale om afprøvning af varsling anlægget. 

 05:10 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:16 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05.20 Essedal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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06:45  Bernstorffsgade  Brandalarm      Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på tlf.: 26882980  
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