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08:30 Bredager  Brandalarm  Blind alarm gr. håndværkers arbejde.  

09:41 Bernhard Bangs Alle Olie spild  Mindre spild af dieselolie, fortyndet meget af regn, ca. 40 l absorbering udlagt. 

09:54 Løvstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:33 Hvidovre Strandvej       Brandalarm  Røglugt i kælder, kælder gennemgået med termisk kamera intet at bemærke. 

11:03 Offenbachsvej  Redning Andet  Nedtagning af varan fra træ. Ejer assisteret med at hente varanen. 

11:26 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm anlæg var i normal drift.  

11:27 Tagensvej  Redning Andet  Assistance til politiet. 

11:32 Solbjerg Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet. 

11:41 Nørre Farimagsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af  

andet arbejde. 

11:54 Korsgade  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  

foretaget, intet at bemærke. 

13:03 Nyelandsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

13:33 Enghavevej  Trafik ulykke  Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld. 

13:39 Motorring 3  Trafik ulykke  Stoppet under fremkørsel på baggrund af tilbagemelding fra Regionen.  

15:26 Vester Søgade  Eftersyn  Eftersyn for lugtgener i omklædning, Gennemgået med gasdetektor og termisk kamera, intet fundet. 

15:43 Fjeldhammervej        Brandalarm  Blind alarm anlæg var i normal drift.  
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17:08 Roskildevej             Benzin spild  Utæt benzinslange på benzinstander, afmærker pistol og slange og kontakter selskab. 

17:40 Stationsporten          Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af madlavning. 

18:35  Hovedvejen            Forurening  Opsamling af glasskår på cykelsti.  

20:21 Frederikssundsmotorvejen  Trafik ulykke  Sikring af skadested oprydning og opsamling af væske. Skade sted overdraget til Politiet.  

21:49 Radisevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

23:16 Kalvebod Brygge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøring. 

01:22 Enghavevej  Brand i bil i det fri Ild i 2 biler, 1 bil varmeskadet. Slukket med højtryksrør. 

01:27          Charlotte Muncks vej Eftersyn  Intern røgalarm i gang, ingen røglugt mv, intet foretaget. 

01:41 Overgaden Oven Vandet Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med højtryksrør. 

02:20 Kløvermarksvej  Brand i bil i det fri Ild i bil, slukket med højtryksrør og skum. 

03:26 Svanevej  Eftersyn  Internt varslingsanlæg aktiveret af ukendte årsager. Beboer vil kontakte vicevært for afstilling. 

03:36 Nørrebrogade  Container i det fri-Brand Ved ankomst røgudvikling fra 2 containere, slukket med højtryksrør. Brandsted overgivet til politiet. 

03:50 Frederiksborggade Brandalarm  Ild i cykelkurv, slukket før ankomst. Området ventileret med overtryksblæser og alarm reetableret. 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80 


