
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-06-2017 til kl. 08.00 den 30-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:21 Nordre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret af en håndværker  
 under udførelse af arbejde. 

 09:34 Christmas Møllers  Spuling af gade Beton, formentlig fra lastbil med betonkanon, lå ud over et vejareal 
 Plads / Amagerbrogade på ca. 100 m². Foretaget afspærring af skadestedet med sprøjten.  
 Flyttet betonen til vejrabatten samt spulet og rengjort vejbanen  
 med 3 HT-rør for genetablering af trafik. 
 
 10:04         Roholmsvej            Brandalarm               Blind alarm pga. røg fra madlavning.  

 10:35 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 11:31 Frankrigsgade Røg fra bygning Ild i køkken, slukket med et HT-rør. Ingen personer i lejligheden. 

 13:26 U-Vej Container i det fri brand i 40 fods container, container kølet med 1 c-rør og branden  
 slukket med b-skum rør. 

 14:15 Englandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 14:35         Bryggergårdsvej         Trafik ulykke              Trafik ulykke, sikring af skadested. 

 14:54 Nicolai Eigtveds Gade Brandalarm Blind alarm, linjedetektor brudt af håndværker. 

 15:00 Sønder Boulevard Eftersyn Eftersyn af lejligheden udvendigt, intet at bemærke. Politiet var på  
 adressen, de undersøgte lejligheden nærmere, når låsesmeden  
 ankom. 

 15:05 Otto Busses Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af  
 Rørsystemet. 

 16:06 Hvidovrevej   Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 
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 16:54         Essedal                Brandalarm              Blind alarm, ukendt årsag. 

 18:43         Hvidovrevej            Brandalarm               Blind alarm, pga. fejlbetjening af skab. 

 19:21         Nørrebro Vænge        Brandalarm               Blind alarm, grundet glemt bagepapir i ovn.                                                                                        

 20:46   Klitmøllervej         Ass. til ophjælpning      Assistance til flytning af patient. 

 21:06         Essedal                Brandalarm               Blind alarm, ukendt årsag.  

 21:46 Amagerfælledvej Eftersyn Anmelder antog afprøvning af lys i ny kontorbygning som ildløs,  
 kontakt til anmelder og vagt på stedet. 

 22:00 Tingvej / Hørhusvej Skraldespand i det  Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør. 

 22:12 Nørrebro Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 01:24 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 01:37 Sønderjyllands Alle Gas-Gaslugt eftersyn Eftersyn for gas-gaslugt, ved Beredskabets ankomst til stedet  
 kunne der rigtig nok lugtes gas og der var udslag på gasmåler,  
 utæt gasinstallation efter gasmåler, lukket for hovedhane,  
 Frederiksberg Forsyning kontaktet efter aftale med vagtcentral,  
 beboer tilset af ambulancemandskab på sprøjten intet at bemærke, 
 beboere klager ikke over noget, så denne vejledt. Lejligheden  
 udluftet, beboer tager selv imod Frederiksberg Forsyning pga. lang Køretid. 

 02:26 Øster Voldgade Brandalarm Anlagt bål med træpalle + diverse i skolegård, røg fra branden  
 havde spredt sig til skralderum med ABA-dektektor, som havde  
 alarmeret brandvæsnet, slukket med HT, træsøjle til halvtag /  
 udhæng lettere brandskadet, styrke dog fortsat intakt, skadestedet  
 overdraget til politiet. 

 05:54 Jagtvej Trafik ulykke Oprydning efter trafikuheld. 
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 07:14 Olfert Fischers Gade Gasudslip Eftersyn for gaslugt, ved Beredskabets ankomst til stedet kunne det 
 konstateres at der var lækage på gasledning i udgravning i  
 forbindelse med renovering, ingen entreprenører på stedet, HOFOR  
 rekvireret, området afspærret, politiet rekvireret til afspærring,  
 gassky slået ned med vandtåge fra HT, omkringliggende bygninger  
 gennemgået, gas målt i kælderen i nærliggende bygning, denne  

ventileret, da HOFOR havde klemt gasledningen (lukket for gassen)                                                              
kunne skadestedet overdrages til politiet. 
 

 
07:59         Frederikssundsmotorvejen  Trafik ulykke            Trafik ulykke, sikring af skadested og oprydning.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         

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