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08:36 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

08:43  Strandvejen   Ild i bygning  Assistance til Beredskab Øst. Mødt, ej i brug.  
 
09:11  Rørsøstien   Ild i skraldespand Mindre Ild i skraldspand ved busstoppested. Slukket ved beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, iab.  
 
09:14  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
09:50 Sylvestervej  Eftersyn  Eftersyn ifm. Røg fra stikkontakt, eftersyn foretaget. Tilkaldt skadeservicefirma. 

10:14  Slagtehusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren  
 
10:20 Frederikssundsvej  Eftersyn   Assistance til politiet.  
 
11:21 Tårnborgvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:08  Torvegade   Eftersyn   Blind alarm, idet et alarmtryk til internt varslingsanlæg fejlagtigt var aktiveret.  
 
13:01  Stæhr Johansens Vej  Ild i container  Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

13:11 Avedøre Havnevej Trafik ulykke  Trafik uheld med 3 køretøjer, beredskabet kom ikke i brug. 

13:17  Hesseløgade   Brandalarm   Mobilt sprinkleranlæg aktiveret på grund af mindre ildløs i askebæger. 

14:08 Vigerslevvej  Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, assisterede ambulancetjenesten med udtagning af patient. Kørebanen 

     ryddet for vragdele. Skadestedet overdraget til politi. 

15:33  Roskildevej   Trafik ulykke   Færdselsuheld med 2 biler, 2 patienter med nakkesmerter, assisterede ambulancetjenesten, køretøjerne  
     fjernet fra vejbanen. Foretaget oprydning og udlægning af absol på kørebanen. Skadestedet overdraget til  
     politiet. 
 
17:26  Korsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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17:43  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:46  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren  
 
18:32  Lundtoftegade   Springtæppe   Sendt til springpudeaktion. Politiet havde sikret personen ved beredskabets ankomst.  
 
18:44 O-Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:46 Leifsgade  Benzin udslip   Rekvireret grundet mindre benzinspild fra køretøj. Bjærgningsfirma kommer samtidig med beredskabet og 
     tager sig af køretøjet. Benzinspild er fordampet ved ankomst. 
 
20:21  Borups Allé   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret. Alle personer ud af  
     bilerne ved beredskabets ankomst. Anlagt nakkekrave på fører af den ene bil samt overdraget   
     vedkommende til ambulancepersonalet. Fejet vejbane for vragdele samt overdraget skadestedet til politiet.  
 
20:22  Nimbusparken   Ild i bygning   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være genskind fra stearinlys.  
     Overdraget skadestedet til politiet. 
 
20:31  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:45  Tranehavegård   Eftersyn   Ild i el-scooter under halvtag op ad plejeboliger, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn i ejendom og  
     opgang, iab. Overdraget skadestedet til politiet. Scooter totalskadet. Indgangsparti sodskadet. 
 
20:51  Tranehavegård   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af beboer i forbindelse med udendørs brand tæt på bygningen.  
     Eftersyn foretaget, iab. 
 
21:20  Kirkebjerg Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

21:21 Amagerbrogade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget i forretningen, intet at  
     bemærke. Det viste sig at røglugten stammede fra et mindre bål på bålplads bag Netto. Deltagerne i  
     arrangementet ville snarest slukke bålet. 
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22:24 Ilslevbrovej  Ild i affald  3 anlagte bål i skolegåden, slukket med HT og vandslukker.  

23:28  Strandboulevarden  Ild i container   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke 
 
01:08 Hedemarksvej  Ild i butik  Blind alarm, idet røg fra tågesikringsanlæg fejlagtigt var forvekslet med brandrøg. foretaget, intet at  

     bemærke. 

04:09 Jyllingevej  Ild i skraldespand Ild i container, slukket med 1 HT. 

04:20 Betty Nansens Alle  Springtæppe   Assistance til politi og ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politi. 
 
05:02  Valdemarsgade   Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud.  
 
05:12 Åkandevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
05:42  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
06:14  Valdemarsgade  Ild i skraldespand Mindre brand i afspærringspæl på gade, slukket med lidt vand fra vandslukker.  
 
06:26  Kvæsthusbroen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

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


