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08:09 Theodor Christensens  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af ukendt person. 

 Plads 

09.29 Amagermotorvejen Trafikulykke  Sikring af skadestedet. 

09:39 Støberigade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

10:11 Gammel Køge Landevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

11.07 Nyager Vænge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

11:32 Rosenørns Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

11:43 Osvald Helmuths Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:47 Brydes Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

12:04 Stæhr Johansens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. 

13.45 Hammerholmen Oliespild  Dieselspild fra tank på lastbil. Afproppet kloak og udlagt absodan. 

14:05 Agnes Henningsens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren 

15:04 Valby Langgade Vandskade  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Opsuget vand i kælderrum samt lejligheder  

i stuen og 1. sal. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma. 

15.22 Valhøjs Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var aktivet på grund af nedrivning. 
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15.38 Immerkær  Brandalarm  Detektor aktiveret på grund af mindre brand i sofa. Slukket før ankomst.    

16:42 Adelgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget, uden at have  

frakoblet gruppen. 

16.45 Holbækmotorvejen Trafikulykke  Færdselsuheld med 2 personbiler. Sikring og oprydning af skadestedet. 

17:16 Hyltebjerg Allé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

17:54 Stæhr Johansens Vej Assistance  Assistance til oplukning af dør til teknikrum, hvor tekniker var indespærret. Adgang etableret med  

dørforceringsværktøj. 

17:58 Sundparken  Brandalarm  Ild i juledekoration, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget udluftning og eftersyn, iab. 

18.04 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af ukendt person. 

18:24 Brydes Allé  Eftersyn  Ild i markise, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termokamera, iab. 

18.31 Vigerslevvej  Trafikulykke  Færdselsuheld med 3 personbiler. Sikring og oprydning af skadested. 

19:04 Livornovej  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

19:58 Nordre Frihavnsgade Røg fra Butik  Røg fra møntvaskeri grundet brand i gasdrevet tørretumbler. Brand slukket ved at lukke for  

gastilførslen, Efterfølgende udtaget tørretumbleren til det fri, samt foretaget kontrol for gas i  

vaskeri med gasdetektor, samt udluftet for røg. 

20:13 Peder Lykkes Vej Brand-MC  Ild i mindre motorcykel slukket med HT-rør tilsat A-skum. Politi overtog skadested. 
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02:28 Vestergårdsvej Eftersyn  Ild i papir på badeværelse, slukket før beredskabets ankomst. Opbrudt dør for adgang. Udlagt HT- 

rør til sikring samt foretaget eftersyn og udluftning. 

03:13 Ringertoften  Redning Andet Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade opstået grundet brud på vandrør på 2. sal. 

06:10 Frederiksgade  Brandalarm  Ild i juledekoration samt reol og gulv. Slukket med HT-rør. Kontorarealet udluft og skadestedet  

overdraget til skadeservicefirma. 

06:22 Amaliegade  Ild i bygning  Blind alarm, idet anmelder havde forvekslet adressen. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80. 


