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09:34 Hendriksholms Boulevard Brandalarm  Blind alarm, udløst pga. håndværkere.  
 
 
10:10  Gammel Kongevej  Røg fra Butik   Ild i filter til ventilationsanlæg i kælder til guldsmedsforretning, slukket med lidt vand fra HT-rør.  

Skabt fraluftåbning via dør til baggård samt tryksat hovedentre med overtryksventilator for at  
minimere røgspredning til forretning. Rekvireret batteridreven overtryksventilator, for at fremskynde 
udluftningen. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. 
 

10:56  Strandvejen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektor.          
 
11:07  Strandvejen   Brandalarm   Stoppet på radio før ankomst. 
 
11:08  Kraftværksvej   Eftersyn   Konstateret at ambulancepersonale på stedet har iværksat behandling af 2 patienter der føler  

ubehag efter at have været i ovnhallen. Besluttet at foretage umiddelbar evakuering af ovnhallen ved 
aktivering af varslingsanlæg. Indsat 2 mand med trykluftapparater og for kontrolmåling i ovnhal langs 
kedelanlæg, iab. Konstateret at de faste propangasdetektorer i bund af hallen heller ikke gav udslag. 
Akutlægen konstaterer efter at have tilset de 2 patienter at deres tilstand ikke kunne sættes i forbindelse 
med indånding af udstødningsgasser eller lignende gasarter. Begge 2 blev dog bragt på hospitalet for fortsat 
behandling. På baggrund af resultat fra hhv. gasmålinger og lægens undersøgelser af patienternes tilstand 
har beredskabet overdraget skadestedet uden nogle restriktioner til driftslederen for værket. 
 

11:14  Smålandsgade   Eftersyn   Lille ventilator på toilet brændt sammen, med flammer i hulrum mellem loft og nedsænket loft. Vi rev  
loft ned og slukkede gløder, samt kølede med vandslukker på loft. 
 

12:59  H.C. Andersens Boulevard  Trafikulykke   Trafikulykke hvor 2 personbiler ifølge anmelder var involveret.  
Beredskabet kunne ved ankomst konstatere en personbil på skadestedet med 2 personer i bilen samt mindre 
skader på kofanger bag på bilen. Afspærret 2 vognbaner for sikring af skadested.  
Akutlægen vurderede at begge personer ved egen hjælp kunne stå ud af køretøjet. Skubbet bil til siden af vej 
og påsat markeringsbånd for at hurtigt genetablere trafik i samtlige vognbaner. Informeret politiet om at en 
bil sandsynligvis var stukket af fra skadestedet. 
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13:22  Slotsherrensvej   Ild i bygning   Fuldt udviklet rumbrand på 1. sal i villa med 2 etager og kælder, slukket med 2 HT-rør tilsat A- 

skumvæske. Sikringshold oprettet med 2 mand og HT-rør fra slukningsenheden. Evakueret en person ud af 
bygningens stueetage samt overdraget vedkommende for kontrol til akutlæge og ambulancepersonalet på 
stedet. Rejst drejestige med HT-rør til tag og pillet tagsten af for eftersyn for evt. brandspredning til 
tagkonstruktionen, iab. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. 

 
13:31  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
14:18 Hvissingegade  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
14:28  Adelgade   Brand alarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:37 Frederikssundsmotorvejen Trafikulykke  2 biler kørt sammen, beredskabet foretog oprydning.  
 
14:52  Haraldsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:05  Gammel Køge Landevej  Ild i bil  Overtændt bil slukket med 1 HT.  
  
15:27  Vigerslev Allé   Trafik ulykke   3 Biler kørt sammen, 2 Patienter med nakkesmerter, mindre oprydning af vejbane.  
 
15:51  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:04 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, udløst pga. håndværkere. 
 
 
18:51  Hovmestervej  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret. Skubbet  

køretøjer til siden og fejet vejbane for vragdele. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

19:27 Nørrekær  Brandalarm  Blind alarm, pga. madlavning. 
 
19:47  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra kaffemaskine. 
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19:53 Holbækmotorvejen Trafikulykke  2 biler kørt sammen. Beredskabet foretog sikring og oprydning på skadestedet. Skadestedet overdraget til  

politiet. 
      

20:59  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
22:18  Platanvej  Eftersyn   Brand i Sofa, sofabord og lænestol. Lænestol total udbrændt resten af lejlighed svært sodskadet.  
 
23:28  Nygade   Ild i bygning   Ild i gryde, emhætte og ventilationsanlæg i isforretning, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn og  

udluftning af trapperum (sprængt lille vindue for fraluftåbning i top af trapperum) samt butikslokale.  
Overdraget skadestedet til politiet og skadeservicefirma.  

 
23:38  Kattegatvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:54  Store Regnegade  Ild i kælder   Glødebrand i cigaretskod og skidt og snavs i rist fundet ude i porten, slukket med HT.   
 
05:41  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
07:54 Motorring 3  Trafikulykke  Lastbil og personbil kørt sammen. Sikring af skadested. Oprydning foretaget.  
 
   
 

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


