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08:03  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
08:21  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Røg fra kortsluttet EL- tavle, eletrikker tilkaldt og lokalet udluftet.  
 
09:01  Christmas Møllers Plads  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
09:03  Holbækmotorvejen  Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem lastbil og personbil, Klippet taget af personbil for at frigøre  

1 person, som blev overdraget til ambulance personalet.  
 

09:10  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
09:15  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:27  Tavlekærsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
09:44  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.  
 
10:11  Voldboligerne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde. 
 
10:15  Nordre Frihavnsgade Brand-Bil i det fri  Ild i bil i det fri slukket med HT (højtryksslange)  
 
10:48  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor muligvis var aktiveret pga. røg fra et stearinlys der blev pustet ud.  
 
10:53  Reykjaviksgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

10:55  Sydvestvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
11:22  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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11:58  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Mindre ild i papir på bord, slukket af personale før beredskabets ankomst.  
Området udluftet og anlæg reetableret.  

 
12:29  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet slukningsanlæg blev udløst uden påviselig grund.  
 
17:03  Edvard Thomsens Vej  Elevatorstop   Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud.  
 
17:04  Stevnsgade   Brand-Bil i det fri  Anmeldere mente at have set røg fra køretøjet, intet fundet, kontrol med termisk kamera.  

Politiet kontakter ejer for kontrol af køler.  
 

17:26  Marmorvej   Brandalarm   Blind alarm, linjedetektor aktiveret af løbske balloner.  

 
17:30  Amagerbro Torv  Brandalarm Metro  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
18:10  Arni Magnussons Gade  Olie spild   Mindre olie spild på vejbanen, opsamlet med alfob.  
 
18:41  Enghavevej   Bål på gade   Hjemløse varmede sig omkring metalspand med gløder. Brandvæsenet  

foretog intet i denne sag, da alt var under kontrol.  
 

19:20  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
19:23  Mozarts Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:30 Kilevej   Brandalarm   Blind alarm, idet melder blev udløst pga. afskydning af konfetti.  
 
20:15  Frederiksborggade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt i lejlighed.  

Ved ankomst svag røglugt i lejlighed på 3. og 4. sal, aftagende.  
Ejendom gennemgået, herunder brug af termisk kamera og drejestige  
rejst for udvendig kontrol af 1. og 2. sal. Intet fundet.  
Lejlighed udluftet og røgalarm opsat. Beboere instrueret i at kontakte 112 ved yderligere røglugt mv. 

 
YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


