
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-02-2017 til kl. 08.00 den 15-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:26 Roskildevej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger. 

 08:55 Sundbygårdsvej Brandalarm Melder udløst pga. røg fra askebærer, slukket før beredskabets  
 ankomst. 

 09:12 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:15 Kettegård Alle Brandalarm Alarmen aktiveret af os fra madlavning. 

 10:26 Toldbodgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:34 Nyrnberggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:44 Frederikskaj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:20 Ester Møllers vej  Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
 beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. 

 12:42 Bag Rådhuset Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 13:50 Stationsporten          Brandalarm      Alarmen aktiveret af røg fra hydraulikolie der havde ramt varm kilde. Udluftning foretaget. 

 14:06 Skoleholdervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:15 Svend Aukens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 16:19 Amager Boulevard Brand i Bil i det fri Brand i bil, slukket med 1 HT tilsat A-skum. 
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 16:35 Nordre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen 
 
 16:58         Carsten Niebuhrs Gade    Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign.(fyrfadslys). 

 17:01 Immerkær Brandalarm Større vandskade. Opsugning af vand i kælder for at hindre yderligere vandskade. 

 18:09 Frederikssundsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:31 Hedemannsgade Forurening Eftersyn for kraftig salmiak lugt i bag gården, Saltet som viceværten  
 havde brugt til at salte gården, lugtede af salmiak. 

 18:32 Øster Allé Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1 HT tilsat A-skum. 

 19:40 Elevator stop Assistance til elevator stop, 1 person hjulpet ud. 

 22:44 Borups Allé Trafikuheld Trafikuheld med 2 biler, sikret skadestedet og foretaget oprydning  
 efter uheldet. 
 
 23:04         Egeskoven              Ild i bil Ild i bil, slukket med 1 HT-rør. 

 00:06 Dannevirkegade Eftersyn Eftersyn for røglugt i opgang, foretaget eftersyn, men intet af  
 bemærke. 
 
 00:20         Mariehøj               Eftersyn Eftersyn for røglugt. Intet fundet. 
  
 03:11         Park Alle               Brandalarm Blind alarm, alarmen aktiveret af E-cigaret. 

 03:13 Nørrebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:29 Vognmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 06:32 Nørrebrogade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

15. februar 2017          Side 2 af 3 

 



Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 07:43 Ovengaden Oven Vandet Redning Person fundet livløs i vandet, bjerget og overdraget til ambulancetjenesten. 

 07:50 Jernholmen Brandalarm Blind alarm. 

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