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08:31  Slesvigsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren.  
 

08:58  Bag Søndermarken  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på Frederiksberg med flytning af  
patient.  
 

09:02  Amalienborg Slotsplads  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
10:15  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
10:24  Norgesgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:40  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:37  Suhmsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13:04 Naverland  Eftersyn  Mindre ildløs i rundsav, slukket med 1. HT. 

13:08 Sognevej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

13:36  Sluseholmen   Eftersyn   Eftersyn efter flammer i ovn. Flammerne slukket inden beredskabets ankomst,  
ikke behov for beredskabet.  
 

13:51  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var ramt af metaldetektor til personscanning.  
 

13:59  Mariendalsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:13  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af en stige. 

16:10 Valbyholm   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
16:38 Ravnsborggade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
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16:44  Grønnehøj   Ild i bil  Ild i varevogn slukket med en HT-er, skum og pulverslukkere.  
 
17:47  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

17:55  Skindergade   Olie spild   Spild af hydraulikolie på vejbanen på strækningen mellem Fiolstræde og  
Klosterstræde (ca. 40 meter). Foretaget afspærring af den glatte vejbane med  
sprøjten og FE. Tilkaldt assistance med absorberingsmiddel. Udlagt i alt 400 liter  
absorberingsmiddel for opsamling af hydraulikolien. Efter aftale med slamsuger  
rengøres vejbanen efterfølgende for absorberingsmiddel. Politiet overtog  
afspærringsopgaven.  
 

19:23 Horsedammen  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 
 

20:15 Lautrupskaj   Eftersyn   Foretaget eftersyn af havnebassin ved Lautrupskaj. Konstateret en tynd oliefilm  
langs boltværket på en ca. 150 meter strækning. Undersøgt 8 fiskekuttere samt en  
nærliggende byggeplads, der blev ikke konstateret olieudslip herfra umiddelbart.  
Oliefilmen var for tynd til at kunne opsamles. Information herom samt opfølgning  
overdrages til Center for Miljø i Københavns kommune.  
 

20:59  Øster Allé   Ild i skraldespand  Ild i en skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør tilsat skum.  
 
21:00 Dronning Louises Bro  Eftersyn   Eftersyn for gaslugt, ingen udslag på måling af gas. Overdraget information samt  

Søtorvet opfølgning til HOFOR på adressen.  
 

21:02 Christiansvej  Brandalarm  Blind alarm, formentlig grundet trykfald i forsyningsledningen til sprinkleranlægget. 
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21:06  Nørrebrogade  Røg fra tag   Gløder fra skorsten på taget tilknyttet ventilationen til en restaurant i stueetagen,  
slukket med 1 trykladet vandslukker. Åbnet ventilation for eftersyn, udtaget ca. 1  
liter sod. Anbefalet den ansvarlige for restauranten at kontakte et ventilationsfirma  
for eftersyn af skorsten/ventilation inden anvendelse igen.  
Orienteret politiet på adressen.  

 
23:30 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på brand alarmerings anlægget. 
 
01:59 Holbækmotorvejen Trafik Ulykke  

23:53  Ved Søminegraven  Redning  Assistance til politiet med en opgave på vandet. 

01:26 Mariendalsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:38  Edith Rodes Vej  Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør tilsat skum.  
 
04:20  Bispebjergvej   Eftersyn   Tilkaldt pga. aktiveret røgalarm på kontor. Ved ankomst konstateres en ødelagt  

dør (formentligt pga. indbrud) samt røg på kontor. Slukket mindre brand i gardin,  
foretaget udluftning samt tilkaldt skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse.  
overdraget skadestedet til politiet samt anmelder fra plejeservice.  
 

05:48 Nimbusparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badeværelse.  

06:53 Motorring 3  Trafik Ulykke   

 

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


