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09:57 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 

11:27 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret grundet beskadigelse af melder. 

11:36  Ekvipagemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

12:32  Gasværksvej   Ild i bil   Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, iab Motorrum udbrændt.   
overdraget skadestedet til politiet.  

 
12:36  Kristen Bernikows Gade  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør.  
 
12:57  Frederiksberggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

14:17 Fiskehusene  Eftersyn  Foretaget eftersyn, mindre brand i hynde fundet og slukket med lidt vand fra HT. 

14:33  Havneholmen   Forurening  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
 

14:39  Grevingevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
14:51  Thorshavnsgade  Benzin spild   Ved brandvæsnets ankomst, havde ejer selv stoppet utætheden. Udlage ca. 3 liter absodan på spild. Ejer  

opsamler selv dette. 
 

15:23  Vesterbrogade   Eftersyn   Beboere skulle stege i olie som var blevet for varm, så olien var blevet antændt. Beboerne havde lagt låg på  
og sat gryden i køkkenvask. Foretaget eftersyn. 
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15:23  Emdrupvej   Røg fra Lejlighed  Ild i lejlighed på 1. sal, opgangen tryksat og indsat et røgdykkerhold til afslukning og eftersøgning, samt en  
røgdykkertur foretaget eftersyn i overliggende lejligheder samt trappeopgangen. Dør opbrudt for adgang til 
den brændende lejlighed. En person og hund fundet og bragt til det fri. Personen overleveret til 
Ambulancetjenesten, hunden til politiet. Person og hund havde det efter omstændighederne godt. 
Overdraget skadestedet til politi og skadeservice firma. 
 

15:33  Carl Th. Dreyers Vej  Ild i affald   Der havde været lidt ild i stol. Slukket af civil med pulverslukker. Intet foretaget  
 
17:22  Østerfælled Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 
17:31 Helsingørmotorvej Trafikulykke  Foretaget sikring af skadested, samt oprydning på kørebanen. 

17:34 Vallensbæk Torvevej Trafikulykke  Sikring af skadested, opsamling af olie med absol, rengjort kørebanen, skadested overdraget til politiet. 

18:29 Kisumparken  Ild i bil  Ildløs i bil, slukket med 2 stk. HT 

18:51  Kirkegårdsvej   Assistance  Assistance til beboer Drejestigen rejst til 5. sal, idet et vindue havde løsnet sig og der var fare for dette  
styrtede til jorden. Sikret vinduet, beboer vil kontakte håndværker for rep af dette. 

18:55 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker arbejde på anlægget 

19:47  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund affugt i denne. Foretaget  
eftersyn, iab.  

 
21:07 Holbækmotorvejen Ild i græs  Mindre ildløs i træstol, slukket med 1 HT 

22:12  Østbanegade   Assistance   Assistance til Københavns Assistance til Københavns kommune med afstilling af intern røgmelder  
 
00:52  Thyregodsvej   Røg fra trappe   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke. Formentligt stammede røglugten fra mad der var brændt på.  
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02:17 Kjeldsgårdsvej   Eftersyn   Beboer vækket af kraftigt brag. Der havde uden tvivl været en kraftig trykstigning i lejlighed, der havde  

forårsaget at køleskabsdør var sprængt af, døre til badeværelse sprængt op og flækket karmen, vinduer 
blæst op i begge ender af lejlighed. Ingen tegn på ild eller varme i lejligheden. Foretaget eftersyn af 
lejligheder over og under den ramte lejlighed, iab. I nabolejlighed var skuffer "skudt" ud af skabe i køkkenet.  
Overdraget skadestedet til politiet og følgeskade firma. 

03:31 Risbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund. 

06:03  Strandboulevarden  Olie spild   Ved ankomst viser det sig at være et mindre spild, som beredskabet ikke kan gøre noget ved, da det  
     fordamper at sig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


