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08:30 Kettegård Alle  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grund fugt i detektor. 
 
09:05  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
09:15  Larslejsstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren 
 
09:35 Avedøreværket  Ild i affald  Ild i oplag, gravet ud fra tidligere brand i opbevaringshaller. Glødebrande i mile 1 og 2, i følge  

personalet har det brændt de sidste 2 dage. Slukning med vandtank/vandkanon. Personalet i  
dumperne, vil efter følgende jævne milerne ud. 

 
10:11  Holmens Kanal   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
      detektoren. 
 
10:13 Hedemarksvej   Ass. til ophjælpning Hjælp til regionen med løft af borger. 
 
10:20  Fengersvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
 
10:59  Colbjørnsensgade Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
11:41  Møllegade   Fastklemning   Barn var kommet i klemmen mellem radiator og væg, løsnet radiator med håndværktøj således  

barnet kunne frigøres uden skader. 
 
11:46  Hammerholmen  Ild i oplag   Ild i træpille oplag i det fri, slukket med 3 stk. C-rør. Der er fortsat ild i oplaget, hvorfor Hovedstadens  

Beredskab løbende vil foretage afslukning. 
 
11:47 Avedøreværket  Ild i bil  Ild i Gummiged/doser i forbindelse med jævning af mile fra brand i solsikkeskaller oplag.  

Slukket med vandkanon. 
 
12:40  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en linje detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 
12:51 Nykær  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundt tobaksrygning. 
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13:19  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

  
13:47 Kettegård Alle  Brandalarm  Alarmtryk udløst pga. røg i ingeniørgang, der har været ild i noget isolering efter brug af  

vinkelsliber, branden slukket ved ankomst.  Mindre røgtåge fjernet med naturlig ventilering og anlægget 
reetableret. 

 
17:32 Motorring 3  Trafik Ulykke  Bil mod lastbil, 1 person lettere kvæstet derudover en del materiel skade. Lastbil kørt fra stedet  

uden at give sig til kende.  Sikring af skadestedet samt oprydning. 
 
14:05  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
14:40  Stefansgade   Ild i affald  Ild i affald i det fri, slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab.  
 
15:47  Esplanaden   Assistance   Drejestigen rejst for at nedtage flag.  
 
18:00  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret af røgkanon. Foretaget eftersyn, iab.  
 
18:01  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

18:48  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:50  Prinsessegade   Ild i affald   Ild i fyrværkeribatteri i det fri, slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab.  
 
21:03  Lille Istedgade   Assistance til politiet  Stoppet før afgang.  
 
22:54  Rubinsteinsvej   Brandalarm   Blind alarm idet et alarmtryk var aktiveret af ukendt årsag.  
 
23:47  Fredens Ark   Skorstens brand  Tilkaldt af beboer pga. risiko for skorstensbrand. Ved ankomst var spjæld til brændeovn lukket og  

uden brænde i brandkammer. Røgrøret fra brændeovnen renset for gløder. Ingen varme i  
skorstenen. Foretaget eftersyn af etageadskillelse og overliggende lejlighed, iab.  
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03:20  Mosedalvej   Olie spild   Eneuheld hvor køretøj lækkede en olie. Udlagt Absodan på spildet og rengjort kørebanen.  

Overdraget skadestedet til politiet. 

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

 


