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08:40  Retortvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning.  
 
08:41  Vangsåvej / Jyllingevej  Færdselsuheld  Ved beredskabets ankomst har de involverede biler forladt stedet.  
     Foretaget opsamling af vragdele samt udlagt lidt  
     absorberingsmiddel på et mindre spild. Overdraget skadestedet til  
     politiet.  
 
09:46  Frilands Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Københavns kommune med ophjælpning af borger.  
 
11:30  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
11:45  Gillesager   Ild i lejlighed   Dør sprængt for adgang. Ild i plastik på tændt komfur. Slukket i håndvask. 
     Lejlighed og opgang udluftet med overtryksventilator. 
 
12:00  Ryesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
     beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 
12:23 Parmagade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Københavns kommune med ophjælpning af borger.  
 
12:53  Vester Farimagsgade  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT ‘er.  
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13:32  Kjeld Langes Gade  Ild i lejlighed   Mindre konstruktionsbrand i væg mellem køkken og badeværelse i  
     lejlighed. Indsat tågesøm til slukning. Puds og fliser nedtaget for  
     eftersyn. Foretaget eftersyn med termisk kamera, forhøjet  
     temperatur konstateret i et område i væggen. Aftalt med beboer, at  
     beredskabet ville komme på besøg og kontrollere forholdene 3  
     timer senere. Foretaget udvendigt eftersyn af over- og  
     underliggende lejligheder via brevsprækker. Tilkaldt skadeservice  

til følgeskadebekæmpelse. Orienteret politiet. 
 

14:51  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af en truck som kørte for  
     tæt på en linjedetektor.  
 
15:07 Motorring 3/Roskildevej Trafikulykke  Færdselsulykke mellem 3 personbiler. 1 person teknisk fastklemt. 1 person 
     Stærkt chokeret. 1 HT-rør udlagt til sikringsslange. Mindre spild af kølervæske.    
 
15:10  Islands Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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15:11  Virkefeltet   Røg fra trappe  Brand i kælder under beboelsesejendom. Ved beredskabets  
     ankomst konstateres kraftig røgspredning til trappen fra kælderen.  
     Indsat røgdykkere til lukning af låge til trappen fra affaldsskakten  
     samt til slukning af brand i kælderen. Alle beboerne bedt om at  
     blive i lejlighederne under indsatsen. Ventileret trappen med  
     overtryksventilator. Efterfølgende kontakt til beboerne samt  
     eftersyn af enkelte lejligheder. Foretaget eftersyn af kælder samt  
     naboopgange. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse.  
     Orienteret politiet på stedet. Trappeopgang kraftig røg- og  
     sodskadet. Ambulance på stedet, ej i brug. 
  
16:23  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røgkanon. 
  
16:46  Kjeld Langes Gade  Eftersyn   Eftersyn af tidligere brandsted – intet at bemærke.  
 
17:24  Korsikavej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     patient.  
 
17:56  Landgreven   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning.  
 
21:30  Ålekistevej   Ild i affald   Ild i diverse valgplakater/affald slukket ved vores ankomst. Eftersyn foretaget 
     Intet at bemærke. 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-11-2017 til kl. 08.00 den 07-11-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
07-11-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 4 af 4 

 
23:45  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
00:30 Motorring 3  Trafikulykke  Bil kørt op bag i varevogn. Ingen tilskadekomne. Sikring af skadested. 
     Vejbanen ryddet for biler og vragdele. 
 
01:05  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
01:06  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
01:16 Jernholmen  Brandalarm  Blindalarm. Detektorer udløst pga. damp. 
 
03:11  H.C. Ørsteds Vej  Eftersyn   Nogle beboere havde konstateret røglugt. Foretaget eftersyn med  
     termisk kamera samt af etagerne omkring svalegangene, intet at  
     bemærke. 
 
04:49  Skagerrakvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
05:32  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

bad.  
 


