
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-02-2017 til kl. 08.00 den 24-02-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
24-02-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 1 af 2 

08:29  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Brandtryk aktiveret pga. gasudslip i forbindelse med at håndværkere havde skåret et rør med over,  
ved brandvæsnets ankomst, opgraderes udrykningen fra niveau 1 til niveau 2, bygning evakueret,  
ventilation og div. Haner til gasser lukket, området afspærret. Det konstateres at være et 
kobberrør med Nitrogen der er skåret over i et laboratorie, og efter udluftning overdrages 
skadestedet til politi. 
  

08:46  Langelinie Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

08:48 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm pga. håndværkere. 
 

09:39  Teglværksgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved opstart af kompressor i lukket lokale.  
 
10:24 Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
11:08  Husumgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
11:37 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm pga. trykfald i sprinkler. 
 
12:21 Bækkelunden  Eftersyn  Opblussen i aviser på loft. Slukket med HT rør. 
 
12:42  Rådhuspladsen  Redning  Assistance til Metrobyggeplads i forbindelse med vandudsivning i udgravning.  
 
13:24  Gyritegade   Røg fra kælder  Brand i rør-isolering i kælder, slukket før brandvæsenets ankomst.  
 
14:06  Rådmand Steins Alle  Ass. til ophjælpning  Assistance til hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune, ophjælpning af patient.  
 
14:55  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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15:14  Vigerslev Allé   Ild i bil   Friktionsvarme fra bremser, gav røg i bus.  
 
15:20  Kapelvej   Trafikulykke  Færdselsuheld, assistance til ambulancetjenesten med frigørelse og sikring af skadested, i  

forbindelse med at kvinde med nakkesmerter skulle tages skånsomt ud af bil forbindelse med et 
tidligere færdselsuheld, der blev dog ikke brug for frigørelse, samt brandvæsnet, Skadestedet 
overdraget til ambulancetjenesten.  
 

15:36  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
17:29  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
19:53  Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:51  Brydes Allé   Oversvømmelse  Vandskadeafhjælpning, vand drypper ned fra loft, hængelås klippet for adgang til loftet,  

åbenstående vindue fundet, hvor sne er kommet ind, vindue lukket, ca. 1 m2 med vanddryp, 
beboer kontakter selv vicevært.  
 

03:17  Lyneborggade  Brandalarm   Melder aktiveret pga. damp fra rengøring. 
  
05:39  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
06:20  Landgreven   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:22 Korsdalsvej  Trafikulykke  Sikring af skadested samt oprydning. 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


