
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-04-2017 til kl. 08.00 den 29-04-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:13 Lyneborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon til  
 tyverialarm under afprøvning af AIA alarm. 

 08:42 Slotsherrens vej Færdselsuheld med  Færdselsuheld mellem 2 personbiler med en person teknisk fastklemt i 
 Ford Fiesta, skadestedet sikret, person frigjort og overdraget til  
 sundhedsfagligt personale, brandmandskab assisterede med  
 stabilisering/behandling af patient, vognbane ryddet for vragdele og  
 mindre spild, køretøj flyttet til fortov. Skadested overdraget til politiet. 

 08:58 Selinevej Redning Andet Mulig dykkerbøje set ca. 300 fra land, de 2 bøjer havde sat sig fast i  
 rød sidemarkering, dykker sendt i vandet for bjærgning af  
 bøjer. 

 09:03 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 09:17 Vasbygade /  Færdselsuheld sikring af skadested 
 Havneholmen 

 09:30 Kristianiagade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:37 Strandboulevarden Eftersyn Tilkaldt til eftersyn i forbindelse med en aktiveret privat røgalarm i  
 beboelsesejendom, intet at bemærke ved brandvæsnets ankomst, fik  
 kontakt til en håndværker som kunne oplyse at der rigtig nok havde  
 været en alarm i gang, men at denne var stoppet igen. Intet yderligere  
 for brandvæsnet. 

 09:50 Dirch Passers Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon til  
 tyverialarm i serverrum. 
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 10:02 Borgmester  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 Christiansens Gade 

 10:06 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv.  
 Ankomst. 
 
 10:13         Høvedstensvej          Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. rygning.   

 11:03 Vestergade Oliespild Minimal oliefilm på kørebane, stammer fra kattegrus udfor Vestergade  
 10, Intet for brandvæsnet. 

 11:08 Finsensvej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg Kommunes døgnpleje med flytning af  
 patient. 

 11:31 Duevej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 11:38 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 13:20 Bredgade Assistance til politiet Assistance til politiet i forbindelse med bombetrussel, Brandvæsenet  
 mødt i opmarch, blev ikke indsat og hurtigt sendt hjem igen. 

 13:45 Kanonbådsvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv.  
 Ankomst. 

 14:10 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 15:41 Nørre Voldgade ild i skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukke før brandvæsenets ankomst 

 16:07 Amager Strand  Person i vandet Redning / bjærgning af havareret kitesurfer, med brandvæsenets  
 Promenaden RIB-båd, skadestedet overgivet til ambulance, læge og politi. 

 16:14 Bag Elefanterne Brandalarm Ild i byggemateriale på 4. sal i bygning, slukket med 2 HT-rør 

 16:19 Haraldsgade Benzinspild Mindre benzinspild, minibus kørt op på skateboard rampe, beskadiget  
 brændstofslange, kattegrus udlagt, opsat opsamlingskar, Falck var  
 rekvireret til borttransport, intet yderligere for brandvæsnet. 

 17:26 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 
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 17:52 Lundtoftegade /  færdselsuheld Sikring af skadested 
 Hillerødgade 

 18:34 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 19:15 Utterslevvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
  
 19:17         Slotsherrens vænge      Brandalarm Ild i papirkurv, slukket ved ankomst. 1 person kørt til obs. For røgforgiftning.   

 19:26 Knabrostræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 20:10 Strandboulevarden Brandalarm Leg med ild, stjernekaster i forbindelse med fredagsbar. 

 20:21 Bag Elefanterne Eftersyn Eftersyn i forbindelse med tidligere brand, intet at bemærke. 

 20:38 Halmtorvet Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 22:12 Saxogade Ild i lejlighed Ubetænksomhed var årsag til brand i olie på gaskomfur, da man  
 forsøgte at slukke dette med vand, køkken lettere røg og sodskadet,  
 og lejlighed lettere røgfyldt, hovedtrappe og lejlighed  
 overtryksventileret, eftersyn i overliggende lejlighed samt på loft og  
 bagtrappe intet at bemærke, ambulance og læge tilser 2 børn som har 
 været i lejlighed samt nabo der havde været inde i lejligheden for at slukke  
 gaskomfuret, for evt. røgforgiftning, intet at bemærke.  
 skadeservice tilkaldt, skadestedet overgives til politi og skadeservice. 

 22:25 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

 22:28 Øster Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad 

 22:36 Hjulmagerporten Brand udhus Mindre bål anlagt i et skur, slukket med 1 HT. 

 22:39 Masnedøgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
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 23:19 Sjælør Boulevard Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 23:36 Finsensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:19 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 00:44 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren 

 04:12 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:00 Finsensvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 05:30 Vigerslevvej Eftersyn Eftersyn for røglugt, røg fra udstødning, 2 personer lå og sov i bil på  
 udenlandske plader med motor tændt, personer vækket og orienteret 
  om tomgangsregulativet, ellers intet at bemærke. 

 07:35 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 00 
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