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08:44 Amagermotorvejen Trafik ulykke  To biler stødt sammen, lille materiel skade. Føreren af den ene kørt på hospital for 

      undersøgelse. Køretøjerne skubbet ind til siden og let oprydning foretaget. Politiet 

      overtog skadestedet. 

11:17 Theodor Christensens Plads Brandalarm.  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets ankomst. 

11:38 Rådhusstræde  Brandalarm  Antruffet to montører fra TDC som netop havde startet service på anlæg, der havde  

     været lukket i en periode. De havde derved aktiveret alarmen, hvilket de beklagede. 

12:42 Margretheholmsvej Brandalarm.  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

12.56 Rosenlundsvej  Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp. 

13.36 Trippendalsvej  Brandalarm.  Detektor aktiveret gr. røgudvikling under fysikforsøg. Lokalet udluftet og eftersyn foretaget. 

14.00 Motorring 3  Oliespild.  Mindre oliespild på kørebanen, opsamlet med absodan. 

14:31 Humletorvet  Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning. 

14:49 Frederiksborggade Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:49 Center Boulevard Brandalarm.  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  

15:00 Smedetoften  Røg fra kælder  Stærk røgudvikling fra affugter i kælderlokale. HT-slange udlagt til sikring for  

     mandskab der gik ned i kælder. Affugter bragt op i fri luft af to mand iklædt  

     trykluftapparater. Kælderrum ca. 15 m2 ventileret med overtryksventilator. Brudt  

     dør op i kælder for udluftning. Foretaget eftersyn i kontor over brandsted og  

     lejligheden ved siden af. Kontor en del røgfyldt hvorfor skadeservice rekvireres for  

     korrosionsmåling. Skadested overdraget til skadeservice. 

15.22 Brøndbyøstervej Trafik ulykke  Mindre trafikulykke, sikring og oprydning af skadestedet. 
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17:03 Holstebrogade  Eftersyn.  Beboer havde lugtet gas ved madlavning på el-komfur. Foretaget eftersyn med  

     gasdetektor i lejligheden og kælder samt udenfor lejligheden, i.a.b. Bedt beboer  

     ringe igen hvis gaslugten kom igen. 

17:29 H.C. Andersens Boulevard Eftersyn.  Røg fra bed. Efterset med termisk kamera. Ildrede fundet og afslukket med  

     tågesøm tilsat skumvæske. Gravet op i bedet for afslukning. 

18.51 Jernholmen  Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret gr. defekt.  

19:31 Rolighedsvej  Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:44 Griffenfeldsgade Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning. 

22:26 Mjølnerparken  Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

22:30 Hornemanns Vænge Ass. til ophjælpning. Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

23:06 Frederiksborggade Brandalarm.  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

02:36 Sundholmsvej  Brandalarm.  Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

06:03 Bispebjerg Bakke Eftersyn.  Røgudvikling i key-board, der var båret op i det fri inden brandvæsenets ankomst.  

     Eftersyn foretaget. Betjent internt varslingsanlæg. 

07.12 Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke.  Mindre trafikulykke, sikring og oprydning af skadestedet. 

07:19 Larslejsstræde  Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning. 
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07:33 Luftmarinegade  Bygn.brand.  Blind alarm, idet naboer kunne høre aktiveret hjemmebrandmelder.  

     Foretaget udvendigt eftersyn, i.a.b. Bedt vicevært kontakte ejer, for at få alarmen afbrudt. 

 

 
 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


