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09:54  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
10:36  Istedgade   Eftersyn   Vand i kælder pga. utæt vandrør. VVS er i gang med at lave utætheden. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
10:46  Peter Graus Vej  Røg fra Lejlighed  Alarm via vagtcentral Frederiksberg, der på nødkald kunne høre råb om hjælp. Ved brandvæsenets ankomst  
     ikke behov for assistance. 
 
10:50  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
11:22 Nordre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning 

11:49  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
11:59 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt detektor. 

12:15  Nordsøvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
12:19  Nyhavn   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

12:28 Engager  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning 

13:31  Lange-Müllers Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor, som er overvåget af Døgnplejen var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning 
 
15:47  Louis Pios Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en hjemmerøgmelder var aktiveret uden påviselig grund på bagtrappen. Overdraget dette  
     til viceværten. 
 
16:28 Damhusdæmningen  Eftersyn   Assistance til politiet med eftersyn af søen pga. en del døde fisk. I.a.b. Overdraget  skadestedet  til politiet.
  
16:44 Vigerslevvej  Brandalarm  Hovedstadens Beredskab blev alarmeret af hjemmeplejen pga. en hjemmerøgmelder, de overvåger var  
     aktiveret. Kunne konstatere, at alt var normalt i lejligheden. 
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17:39  Kochsvej   Brandalarm   Blind alarm, der var intet at se på centralskabet ved brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.  
 
17:58  Jagtvej   Springtæppe   Assistance ved springtæppeaktion. Ved brandvæsenets ankomst havde politiet kontakt med beboer og  
     havde ikke brug for beredskabets hjælp. 
 
18:04  Nyborggade   Eftersyn   Madvare brændt på, beboer havde selv slukket for komfuret og kølet gryden. Foretaget eftersyn og  
     udluftning, i.a.b. 
 
18:10  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 

18:16 Hedemarksvænge Ild i knallert  Ildløs i knallert i gangtunnel, slukket med 1. HT, orienteret kommunen om skader på beton og kørebane. 

18:27 Bymuren  Eftersyn  Intern brandalarm aktiveret, eftersyn foretaget i.a.b., ejeren vejledt i at skifte batteri på detektor. 

19:30  Cæciliavej   Færdselsuheld   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor to biler var kørt samme. Alle personer ude af
     køretøjer ved Beredskabets ankomst. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
20:40  Langeliniekaj   Oliespild   Foretaget eftersyn i havnen for olie film på vandet, i.a.b. Orienteret Havnefoged. 
.  
00:47 Jagtvej   Eftersyn   Foretaget eftersyn i lejlighed efter der havde været ild i neglelakfjerner, som var  
     slukket ved beredskabets  ankomst. Foretaget eftersyn, i.a.b. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
01:24  Tikøbgade   Ild i skur  Ild i ca. 5 m2 træskur og en del affald, slukket med HT-rør. Nedbrudt ca. 2 m hegn for adgang. Foretaget  
     eftersyn i.a.b. 
 
01:26  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
02:40  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af rengøring af køkken med vand/damp. Foretaget  
     eftersyn i.a.b.  
 
05:46  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. Teknikker tilkaldt. 
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06:44  Vigerslev Allé   Fastklemning   Person havde påkørt afspæringssten med sin bil. Personen steg ud af bilen og ville skubbe  
     "afspæringsstenen" på plads, hvorved han fik sine fingre i klemmen og kunne ikke komme fri. Beredskabet  
     fjernet omkringlæggende sten og kunne på den måde flytte "afspæringsstenen" og frigøre manden. Denne  
     overleveret til ambulancepersonalet. 
 

  

 

 

 

 

 

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


