
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-12-2016 til kl. 08.00 den 06-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:04 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 09:24 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 
 
 09:54         Hvidovrevej            Brandalarm Blind alarm Pga. Rengøring.  

 10:01 Ottiliavej              Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:40 Borgmester Fischers Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers  
 arbejde. 

 11:32 Cort Adelers Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 11:57         Tybjergparken          Brandalarm Blind alarm Pga. Håndværkers arbejde. 

 12:36 Øster Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 12:41         Brøndby Nordvej        Eftersyn Røg udvikling fra ventilations anlæg, mindre glødebrand Pga. Håndværkers arbejde.  

 13:37 Nørre Voldgade /  Spuling af gade Assistance til ambulancetjenesten, spuling af gade. 
 Gothersgade 
 
 14:04         Roskildevej             Brandalarm               Blind alarm, Pga. Fejltryk på brandtryk.   

 14:45 Bakkegårds Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 15:08 Axeltorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 15:14 Meldahlsgade Brandalarm Melder placeret ved varmeforsyning udløst. 



 15:22 Nørre Voldgade brand i skraldespand i det fri Påsat brand i skraldespand, slukket med HT. Rør. 

 15:58 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 16:05 Holger Danskes Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg Hjemmepleje med flytning af patient. 

 16:41 Frimestervej Eftersyn efter brand Eftersyn efter brand i køkken, hvor der havde været brand i et plastik  
 spækbræt samt noget tøj, som var blevet slukket af beboeren selv  
 inden brandvæsnets ankomst, brandvæsnet foretog eftersyn af  
 overskabe og emhætte samt udluftede lejligheden, hvorefter at  
 skadestedet blev overdraget til Politiet. 
 Beboeren en på Kvinde samt 2 mindre børn blev tilset af  
 ambulance. 

 17:26 Peder Lykkes Vej Gaslugt i bygning Sindsforvirret mand havde sprøjtet med peber spray i forhallen og et  
 rygerum, Intet udslag på gasmåler, udluftet naturligt via skydedør,  
 ambulance og politi overtog personen. 
 
 17:45         Arnold Nielsens Boulevard. Trafikulykke               Knallert mod bil. Sikring af skadested og op rydning. 

 17:51 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:04 Peter Graus Vej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade fra  
 overliggende etage, glemt åben vandhane i køkken på 3.sal havde  
 forårsaget vandskade på 4 underliggende etager. Politi, låsesmed,  
 Frederiksberg televagt samt skadeservice rekvireret. Skadested  
 efterfølgende overdraget til skadeservice. 

 19:10 Havnegade Brandalarm Årsagen til alarmen var damp fra bad. 

 19:12 Telemarksgade Eftersyn Årsag til alarmering, røg fra skralde rum, brandmandskabet fandt lidt  
 røg i kælder fra et lille anlagt bål af aviser hvor der stadig var gløder,   
 bagerst i kælderen, kælderen udluftet via naturligt gennemtræk,  
 eftersyn i opgangen over kælder. Politi rekvireret, hvorefter det  
 blev overdraget til dem. 

 19:13 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

 22:00 Drejøgade Brandalarm Årsagen til alarmen var et stearinlys der var blevet pustet ud. 

 03:53 Sundkrogsgade Brandalarm Fejl på sprinkleranlæg, anlæg kunne ikke retableres, teknikker tilkaldt. 



 04:48         Vibeholmsvej           Ild i bil.                  Ild i 4 biler med fare for brand spredning til bygning, slukket med Højtryks slange og BC udlægning. 

 05:26 Ingerslevsgade Røg fra Industribygning Ubetænksomhed var årsag til glemt at slukke juledekoration, mindre  
 brand, men restaurant, restaurantkøkken og kontorlokaler på 1. sal  
 kraftigt røg og sodskadet, slukket med HT, skadestedet overgivet til  
 Politi og skadeservice. 

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

  


