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11:42  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
12:07 Jagtvej   Redning  Assistance til politiet med nedtagning af løst vandrør i 7 meters højde. 

13:19 Carl TH. Dreyers Vej Elevatorstop  Åbning af elevatordør for ambulancetjenesten. 

14:53  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:55  Pilestræde  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. Opsamlet ca.50 liter  
     vand i kælder med vandstøvsuger. Stoppet sprinkler pumpe og aftappet vand fra anlægget. Foretaget  
     eftersyn på samtlige etager, iab. Overdraget skadestedet til service tekniker. 
 
15:12 Køge Bugt Motorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, og overdragede det til politi. 

15:29 Lyngbyvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
16:34  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:27  Hillerødgade  Trafik ulykke   Assistance til politiet, med sikring af skadested i forbindelse med solouheld.  Skadestedet overdraget til  
     politiet. 
 
19:17 Forchhammersvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient 

19:20 Køge Bugt Motorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, assisterede med nødbehandler og overdragede skadested til politi. 

19:39  Nordre Frihavnsgade  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Lukket for vandtilførsel til toilet. Beboere i  
     ejendommen overtog selv skaden og kontakter skadeservice. 
 
20:13 Bispeengbuen  Trafik ulykke   Assistance til politiet med sikring af skadested i forbindelse med trafikuheld.  
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20:19  Woltersgade   Ild i knallert   Ild i knallert, der stod placeret op ad træport til kælder, slukket med HT-rør. I forbindelse med branden, var  
     der røgspredning til ca. 250m2 kælder under skole. Samt sprinkler i kælder var udløst. Monteret klemme på  
     sprinkler for lukning af denne, og ventileret kælder med overtryksventilator. Foretaget eftersyn i resterende  
     del af kælder, iab. Lukket for vandet ved sprinklercentral, og tømt anlæg for vand. Skadestedet overdraget til  
     tekniker fra Kbh kommune, samt skadeservicefirma. 
 
20:20  Løngangstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra tørring af tøj med hårtørrer.  
 
20:21  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Ild i tøj i stue, slukket af personale før beredskabets ankomst. Bolig udluftet og personalet tog sig af  
     beboeren. 
 
20:25  Lybækgade   Røg fra bygning  Røg stammede fra ildløs i knallert på bagside af skolen hvor station C var i gang med slukning.  
     Indsat røgdykkerhold i kælder via hovedindgang på skolen, da der i forbindelse med branden på bagsiden,  
     var røgspredning til denne. 
 
21:29  Georg Brandes Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
00:10 Drejøgade   Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud.  
 
01:37 Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
01:42  Thorsgade   Brandalarm   Ild i papir på kørestol, slukket af personale før beredskabets ankomst. Udluftet gang, ved hjælp af naturlig  
     ventilation. 
 
05:34  Hareskovvej  Oversvømmelse  Vand på kørebanen. Renset kloakrist for blade, så vand kunne komme væk.  
 
05:36 Viemosevej  Eftersyn  Åbning af elevatordør, for ambulancetjenesten 

05:41 Rebslagerporten Ild i bil  Ild i varevogn, slukket med 1. HT 

06:51  Amagermotorvejen Trafik ulykke   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  
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07:49 Guldbergsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 
 

 

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


