
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-10-2016 til kl. 08.00 den 24-10-2016

DØGNRAPPORT

Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

08:03 Nørre Voldgade Blind alarm, idet en detektor muligvis var aktiveret ved kraftig os fra 

udstødning på dieseltog. Eftersyn foretaget, iab.

Brandalarm

12:22 Laksegade Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.Brandalarm

14:15 Hans Kirks Vej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 

madlavning.

Brandalarm

14:26 Alsgade Sprængt dør til lejlighed for adgang. Vækket sovende person i stuen 

og hjulpet personen ud af lejligheden hvor ambulancepersonale og 

akutlæge har tilset vedkommende. Fjernet gryde med brændt mad 

fra tændt komfur, slukket for komfur samt båret gryden til det fri for 

afkøling. Foretaget udluftning af røg fra lejlighed samt overdraget 

skadestedet til politiet.

Røg fra Lejlighed

14:28 Ved Ovnhallen Os fra lerovn havde aktiveret kuliltedetektor. Slukket for lerovn og 

udluftet lokalet. Informeret BUF i Københavns Kommune om at ikke 

bruge ovnen før ventilationssystem er efterset.

Brandalarm

14:30 Hans Kirks Vej Ild i defekt elinstallation, slukket med CO2-slukker af medarbejder 

før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af 

etage. Rekvireret maskinmester og skadeservicefirma og overdraget 

skadestedet til disse.

Brandalarm

14:33 Hulgårdsvej Mødt, konstateret ingen opgave for redningsberedskabet. 

Overdraget skadestedet til politiet.

Trafik ulykke

15:39 Lersø Parkallé Mødt, konstateret ingen opgave for redningsberedskabet. 

Overdraget skadestedet til politiet.

Trafik ulykke

16:56 Nordre Fasanvej Stoppet på radio før ankomst.Elevator stop
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20:50 C.F. Richs Vej Alarmeret til gasudslip. Iværksat afspærring af initialt fareområde 

omkring rundkørsel ved C.F. Richs Vej udf. 83 og måling i området 

med gasdetektor. Konstateret brandbar koncentration af gas og et 

sivende lyd ved vandsamler i vej (i rundkørslen). Foretaget 

yderligere målinger i nærliggende brønde på Bernhard Bangs Alle 

udf. 55-57 (konstateret gas, aftagende konc.), CF Richs vej udf. 79-87 

(ingen gas) samt Grøndalsvej udf. 70 (ingen gas). Endvidere 

foretaget kontrolmålinger for gas i kælderetage i følgende 

ejendomme: Bernhard Bangs Allé 55-57 + 54-60 samt C.F. Richs vej 

81+83+85+87 iab. Etableret ydre afspærring ved samtlige 

tilkørselsveje >50 m. fra rundkørslen samt rekvireret Frederiksberg 

Forsyning for at tage sig af lækage. Oprettet KST ved Bernhard Bangs 

Alle udf. 53. Frederiksberg Forsyning har konstateret at udslippet 

stammede fra en utæt vandsamler som omgående blev repareret. 

Overdraget skadestedet til Frederiksberg Forsyning.

BGLu, Gas-Gaslugt â€“ efters

21:09 Mjølnerparken Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning 

tæt på detektoren.

Brandalarm

00:13 Sundbygårdsvej Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af beboer.Brandalarm

05:03 Mjølnerparken Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning 

tæt på detektoren.

Brandalarm

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80
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