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08:07 Roskildevej  Trafik Ulykke  Trafik ulykke mellem to personbiler, beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende udlagt absodan og  

     rengjort kørebanen for vragdele. Politi overtog skadested. 

08:44 Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
08:45  Kong Georgs Vej Eftersyn   Røglugt fra glemte æg i gryde på komfur, afkølet før beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, iab. 
 
08:55 Motorring 3  Trafik Ulykke  Trafik ulykke på motorvejen med 4 parter involveret, beredskabet sikrede skadestedet. Udlagt absodan og 

    rengjort kørebanen. Skadestedet overdraget til politi. 

10:23 Hvidovre Stationscenter Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

11:23 Amagerfælledvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor personbil og lastvogn var involveret. 2 patienter  
     tilset af ambulancepersonalet. 
 
11:37  Amager Boulevard  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ved beredskabets ankomst var begge personer fri og  
     blev tilset af sundhedspersonale. Ingen yderligere opgaver for beredskabet. 
 
11:37  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
11:46  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:57 Pilestræde   Eftersyn  Brand i lille gasflaske som bruges til køkkenbrug til at flambere mad med, ca. 300 ml. Branden slukket inden  
     beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og flasken bragt til det fri. 
 
12:24  Holbergsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
13:17 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, idet håndværkers arbejde tæt på detektor havde udløst alarmen. 

 
13:18  Holbergsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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15:24  Sortedam Dossering  Brandalarm   Brand i el radiator, slukket af lejer før beredskabets ankomst. Eftersyn og dokumentation af elradiator  
     foretaget, iab. Informeret politiet om hændelsen. Foto af apparat sendt til brandstedsevaluering. 
 
16:32  Hoffmeyersvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
16:49 Sjællandsbroen  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor lastvogn og personbil  var involveret. 1 spor  
     afspærret, det andet bibeholdt åbent for trafik. Sat nakkekrave på patient fra personbil (var kommet ud af 
     bilen ved beredskabets ankomst) samt overdraget vedkommende til ambulancemandskab efter deres  
     ankomst. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
18:27 Ørestads Boulevard  Ild i bil  Ild i bil. Slukket af politiet med en pulverslukker inden beredskabets ankomst. Efterslukket med en HTér.  
     Overdraget skadestedet til politiet. 
 
20:17  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en hjemmerøgdetektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. Eftersyn foretaget, iab.  
 
20:45  Teglgårdstræde  Eftersyn   Brandmand på vej hjem fra teatervagt, observerer tøj som hænger tæt på halogen lyskilde i forretning, med  
     formodet fare for antændelse. Ved brandvæsenets ankomst/eftersyn observeres dog ingen varmepåvirkning 
     af tekstiler. Ejer kontaktes per tlf., og denne kan oplyse at denne udstilling har været sådan længe. De  
     pågældende lyskilder udvikler meget lidt varme. Sag afsluttet. 
 
20:46 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag.    

20:49  Bispebjerg Bakke  Forurening   Assisteret med sikringshold i forbindelse med sporingsindsats med BRS HazMat- styrke for at identificere et  
     muligt farligt stof i en kuvert. Det viste sig efter  indsættelse af sporingshold at det ikke var tale om et farligt 
     stof. Indsatsen afsluttet og skadestedet overdraget til politiet. 
 
21:56  Sankt Pauls Gade  Gas udslip   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget med gasdetektor, intet at bemærke. 
 
22:36 Langagervej  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelders iagttagelse ikke var korrekt, idet lugten kom fra renovering af kloarken. 
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23:41 Gartnergade   Ild i lejlighed   Stoppet på radio før ankomst. Anmelder oplyste at han havde observeret flammeskæret fra ild i bio ovn, for  
     ild i lejlighed. 
 
02:24 Engvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
02:34  Lyngbyvej  Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


