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09:43  Vordingborggade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
  
11:01  Sundholmsvej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra fyrrum. 
  
11:01  Bådehavnsgade  Brandalarm.   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af sprinkleranlægget. 
 
11:46 Sollentuna Allé  Brandalarm  Blind alarm. Anlæg aktiveret grundet teknisk fejl. 

 
12:26  Bergthorasgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
  
12:59  Søndre Fasanvej  Brandalarm.   Ild i juledekoration var slukket ved brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn og retableret  
     alarmskab. 
 
13:17  Nyborggade   Ild i bil  Bil i det fri Ild i bil uden nummerplade slukket med HT-rør tilsat skum. Foretaget eftersyn og  
     overgivet sagen til politiet. 

15:16 Roskildevej  Trafikulykke  Blind alarm da skadestedet var i en anden kommune. 

 
15:20  Roskildevej   Trafik ulykke   Færdselsuheld "harmonikasammenstød" mellem 3 personbiler. Ved brandvæsenets ankomst ingen 
     fastklemte. Assisteret ambulancepersonale ved skånsom udtagning af person i den ene bil. Sikret  
     skadested og skubbet biler ind til siden. 

 
16:25  Kingosgade   Røg fra Etageejendom  Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs. Beboer i slejlighed i stueetage havde lige  
     tændt op i brændeovn. Foretaget eftersyn i kælder, af skorsten, loft og rejst drejestige til tag. Intet 
     unormalt. 
 
17:55 Lindebugten  Ild i bil  Ild i bil slukket med 1 HT. Skadestedet overdraget til politi. 
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18:46 Hedemarksvej  Brandalarm  Blind alarm idet melder var aktiveret grundet røg fra fyrværkeri. 

20:07 Nodre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

 
20:07 Jagtvej   Trafik ulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld  
     hvor 2 køretøjer var involveret. Sikret skadested med minestrimmel og skilte. Skubbet køretøjerne
     ind til siden. 
 
23:11  Blegdamsvej   Brandalarm.   Blind alarm da strømmen var afbrudt til anlæg i 3 timer.  
 
00:44  Frederikssundsvej  Røg fra Butik   Ild i skraldespand i kabine i solcenter slukket med HT-rør. Hele solcenteret ca. 50 m2 inklusive 3  
     kabiner stærkt røgskadet. Solcenter ventileret med ventilator. Røgspredning til lejligheder på 1. sal. 
     Begge lejligheder udluftet og beboere hjulpet ned og beroliget. Lejligheder på 2. sal efterset i.a.b.  
     Bagtrappe udluftet og kælder og loft efterset af Specialtjenesten.  Følgeskadefirma tilkaldt. Politi og 
     følgeskadefirma overtog skadestedet.  
  
06:29  Nørrebrogade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
     detektoren.  
 
06:35  Gammel Mønt   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon i tyverisikringsanlæg.  
 

 

 

 

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


