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10:47  Sølvgade / Øster  Færdselsuheld  Færdselsuheld mellem to biler, ingen personskade. Sikret  

Farimagsgade skadestedet. Foretaget oprydning på skadestedet og skubbet de to  
biler ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

11:00  Ragnagade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:15  Lautrupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

11:58  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra  
badning. Foretaget eftersyn, iab.  
 

12:05  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
13:02  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

14:33  Ragnagade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
.  
14:59  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
16:26  Strandgade   Røg fra Lejlighed  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

Sig ikke at være damp fra produktion af indfarvning af tekstiler.  
Foretaget eftersyn, iab. Ejer informeret om at Beredskabet har  
været på adressen.  
 

17:01  Ørnevej   Eftersyn   Beboer havde observeret en lyd fra naboen, formentligt på grund  
af manglende batteri på hjemme røgmelder. Foretaget eftersyn  
brevsprækken samt fra gaden og kunne ikke konstatere røg i  
lejligheden. Henvist beboer til rådgivning fra politiet 
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17:07  Tietgensgade   Gaslugt i bygning  Ved beredskabets ankomst havde firer fightere fra Tivoli afbrudt  
     for strøm og gas til bygningen. Foretaget måling af gas og  
     konstateret at der var gas i bygningen, udluftet bygningen ved  
     hjælp af overtrykventilator. Foretaget måling, intet udslag. Tivoli  
     rekvireret teknikker for rep. af gasinstallationen før dette må  
     anvendes igen. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
17:14  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     Patient  
 
17:23  Nordstjernevej  Brandalarm   Blindalarm. Melder aktiveret pga. rygning.  
 
17:47  Hermods Alle   Brandalarm   Blindalarm. Melder aktiveret pga. røgkanon.  
 
18:05  Ravnsborggade  Redning Andet  Stor trægren delvist knækket af træ i ca. 10 m. højde hvilende på  
     ophængs ledninger for gadebelysning. Savet grenen i mindre  
     stykker, taget disse ned vha. drejestige samt ryddet vejbane for 
  
18:07  Holbækmotorvejen  Trafikulykke   Soloulykke. Behjælpelig med oprydning på skadested.  
 
18:23  Peter Bangs Vej  Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor en  
     personbil var involveret. Fjernet pluspol fra batteri, skubbet bil til  
     siden samt foretaget oprydning af vragdele fra vejbane. Overdraget  
     skadestedet til politiet.  
 
18:59  Langebro / Amager  Færdselsuheld  Færdselsuheld på langebro, hvor 4 biler var impliceret. Ingen  
     Boulevard personskade. Foretaget afspærring og sikring af skadestedet.  
     Rengjort vejbanen for div vragrester, biler skubbet ind til siden.  

Overdraget skadestedet til politiet. 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-10-2017 til kl. 08.00 den 22-10-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
21-10-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

 
19:39  Borups Alle   Ild i affald   Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 
  
21:32  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm idet en røgkanon var aktiveret i forretning. Foretaget  
     eftersyn og udluftning, iab.  
 
23:33  Stubmøllevej   Røg fra lejlighed  Røg fra glemt mad på komfur og i ovn. Sprængt dør for adgang samt  
     hjulpet person ud af lejlighed og overdraget vedkommende til  
     ambulancemandskab og akutlæge for kontrol for evt.  
     røgforgiftning. Ovn tømt og slukket og pande på komfur fjernet fra  
     varmeplade. Eftersøgt og ventileret lejlighed. Reetableret dør samt  
     overdraget skadested til politiet. 
  
01:06  Axel Strøbyes Vej  Ild i affald   Ild i havebord, stole mv på terrasse, slukket med en vandslukker.  
     Den yderste rude i vinduespartiet varmesprængt. Foretaget eftersyn, iab. 
  
01:48  Kisumparken   Ild i bil Ild i bil.   Slukket med 1 HT- rør  
 
02:22  Strandgade /   Drukneulykke   Stoppet på radio før afgang.  
 Christianshavns Kanal  
 
04:21  Blokland   Ild i lejlighed   Ved Beredskabets ankomst er alle ude af lejlighed.  
     AF slukket ild i div. indbo i stue med HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. Overdraget  
     skadestedet til politiet  
 
05:01  Kastellet   Eftersyn   Foretaget eftersyn af varmt komfur, afbrudt for EL.  
 
06:58  Krystalgade   Brandalarm   Let røgslør i varmecentral. Udluftet retableret anlægget. 
  
07:25  Amagerfælledvej  Brandalarm  Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra badning. 


