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08:12  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
08:21 Vallensbæk Torvevej Trafikulykke  Trafikulykke, lastbil har påkørt lygtepæle samt træer. Ingen tilskadekomst. Skadestedet sikret,  

Absodan udlagt på spild og vejbane fejet. Større grene nedtaget. Dong tilkaldt for afbrydelse af 
strøm. Skadestedet overdraget til politiet.    

 
09:24  Nordens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
09:48  Bådehavnsgade  Assistance til politiet  Assistance til politiet.  
 
10:31  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
10:37 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, udløst pga. os fra madlavning.  
 
11:32  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra en utæt vandledning. 
  
12:09  Linnésgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:19  Gammel Mønt  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:41  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  

14:59 Købmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
18:17  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen.  
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19:12  Toldbodgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
19:57 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, pga. tobaksrygning.   
 
20:05 Banehegnet  Ild i knallert  Mindre ildløs i papircontainer, slukket med HT-rør.  
 
20:15  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
 
20:59  Borgbjergsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af borger. 
 
21:23 Frugthaven  Eftersyn  Svag lugt af benzin i kælder, udluftning foretaget.  
 
23:21  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Bål ved bænk. Lille bål af pap på bænk slukket med slangevinde Politi rekvireret. 
  
00:33  Rentemestervej  Ild i bil   Ved beredskabets ankomst ild i 2 biler, slukket med 2 HT-rør samt 1 stk. pulverslukker, politi på  

stedet. Autotransport ankom før vores ankomst og vil sammen med politiet borttransportere  
bilerne. 

  
04:15  Amagerbro Torv  Brandalarm   Mindre brand i cykel parkeret på Metrostation. Branden var slukket ved beredskabets ankomst.  

Overtryksventileret parkeringsrum samt gang for røgspredning. Foretaget eftersyn samt 
underrettet personale fra Metro. 
  

07:20  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra badning.  
 
  
YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


