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08:02  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
08:08  Jernholmen   Ild i bygning   Ild i bygning, Mindre brand i sprøjtetårn, slukket med HT-rør.  
 
08:25  Lillegrund   Eftersyn   Eftersyn efter røgalarm på trappe havde hylet, intet at bemærke  
 
09:03  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
09:34 Højnæsvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere.  
 
09:41  Thors gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøringsarbejde.  
 
10:08  Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv i detektoren  
 
10:36  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
11:10 Seminarievej  Brandalarm  Blind alarm, upåviselig årsag. 
 
11:19  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning  
 
11:30  Mozarts Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
12:20  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
12:32  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:21 Brøndby Nord vej Eftersyn  Ild i puder, slukket før beredskabets ankomst.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-10-2017 til kl. 08.00 den 18-10-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
17-10-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

15:13  Sjællandsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:18 Jernholmen  Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk aktiveret uden grund. 
 
15:31  Istedgade   Springtæppe   Assistance til politiet ved springpudeaktion. Mødt, ej i brug.  
 
16:19  Frederiksvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder formentlig antog støv fra håndværkeres  

arbejde for røg fra brand. Eftersyn foretaget i opgang samt ind ad  
brevsprækker i samtlige lejlighedsdøre, iab.  

 
16:44  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:35  Krabbesholmvej  Elevatorstop   Åbnet fastlåst elevator og hjulpet 5 personer ud. Ydet førstehjælp  

til en person og derefter overdraget pt. til ambulancepersonalet.  
 
20:16  Ernie Wilkins Vej  Røg fra Lejlighed  Blind alarm, idet en hjemmerøgdetektor var aktiveret uden  

påviselig grund. Visuelt eftersyn foretaget (ind af  
lejlighedsvinduer), iab. Overdraget skadestedet til politiet med  
information om at de skulle prøve på at kontakte beboer for  

 
20:58  P. Knudsens Gade  Ild i container   Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
21:11  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
21:21  Tomsgårdsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog bip-lyd fra lejlighed for aktiveret  

hjemmerøgalarm. Visuelt eftersyn foretaget, iab.  
 
23:38  Amagerfælledvej  Eftersyn   Eftersyn for røglugt, det viste sig at være en bog der var glemt på et komfur  
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00:00  Mjøsensgade   Eftersyn   Eftersyn for lugt i trapperum, intet at bemærke  
 
03:34  Ryesgade   Brandalarm   Ild i papir ved stearinlys, slukket af personalet inden brandvæsenets ankomst 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


