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12:12 Oslo Plads  Brand Andet  Assistance ifm døråbning. 

13:27 Amagerfælledvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

15.18 Prins Knuds Dæmning Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røgkanon. 

17:03 Asgårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

17:08 Nørre Søgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

17.50 Plovheldvej  Brandalarm Blind alarm, idet et brandtryk var taget af ukendt person.  

18:02 P. G. Rams allé  Ild i affald  Mindre ild i byggematerialer, slukket med 1 højtryksslange. 

19:17 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

20:17 Georg Brandes Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

20.54 Solkær  Naturbrand  Ild i blade, slukket før ankomst. 

22:45 Toftegårds Allé  Ild i affald  Ild i skraldespand, slukket med 1 højtryksrør. 

23:11 Søllerødgade  Container i det fri-Brand Ild i bunke af trælægter, slukket med 1 højtryksrør. 

01:52 Mejsevænget  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

02:16 Holmens Kanal  Redn.-Drukneulykke Person reddet op af vandet, civil person havde foretaget redning af person til lejder.  2 redningsdykkere i  

vandet. Personen overgivet til ambulancetjenesten. 

02:25 Toftegårds Allé  Oversvømmelse Vand strømmet ud fra utæt slange, vandskade på flere etager. ca. 100 l vand opsamlet, skadeservice tilkaldt. 
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02:44 Bakkekammen  Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med 1 højtryksrør. 

03.16 Kettegård allé  Container i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med 1 højtryksrør. 

04.55 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


