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08:07  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
08:41  Utterslevvej   Forurening  Rengjort kørebanen efter færdselsuheld.  
 
09:37  Artillerivej   Gaslugt  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
11:00  Hvalsøvej   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

11:21  Studiestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren  

 

11:20 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktivret grundet diesel os fra nødgenerator. 

12:47  Suhmsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
12:57  Edel Sauntes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
13:25  Vodroffsvej   Naturbrand  Ild i skillevæg, slukket med 2 tågesøm. Foretaget eftersyn vha termokamera.  
 
14:11  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
14:23 Prisholmvej   Røg fra kælder  Ild i eltavle i kælder, slukket med HT-rør, CO2 slukkere samt CO2 trailer. Tilkaldt elværkerne for afbrydelse af  
     strømmen. Alle 5 lejligheder i ejendommen blev eftersøgt og udluftet. Der var ingen personer tilbage ved  
     brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn for brandspredning til etageadskillelse. Slukket mindre  
     glødebrand i indskud. Kælder delvis brandskadet, i øvrigt mindre røgskader i kælder og lejligheder.  
     Overdraget skadestedet til følgeskadefirmaet og politiet. 
 
14:24  Upsalagade   Ild i Skraldespand Udrykningen stoppet da skraldspanden var slukket.  
 
14:47  Kronborggade   Eftersyn  Eftersyn ifm at en brændende genstande var faldet ud af brændeovnen. Ved ankomsten var de gået ud af sig  
     selv. Foretaget eftersyn, iab.  
 
14:57  Grøndals Parkvej  Trafik ulykke  Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt efterfølgende fejet vejbanen.  
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15:17 Roskildevej  Naturbrand  Gløder i træstub, slukket med super HT.  
 
15:31 Frederiksborgvej Brandalarm   lind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst  
 
15:53  Eskadrevej  Redning   Assistance til politiet  
 
18:05  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
18:10  Frederiksborgvej  Oversvømmelse Assistance ifm vandskade.  
 
18:54  Islands Brygge   Redning  En cyklist var kørt i havnen, men var landet på nogle sten. Personen havde heldigvis kun mindre knubs.  
     Hjulpet personen op med 4 m stige. 
 
18:56  Gyldenløvesgade  Trafik ulykke  Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt udlagt og opfejet ca. 20 l absorberingsmiddel.  
 
19:03  Teglholmsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
20:50 Skindergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøring tæt på detektoren  
 
22:22  Betty Nansens Alle Eftersyn  Eftersyn for mulig brand, som viste sig at være personer der hyggede sig ved et  tændt bål.  
 
22:30  Bystævnet   Ild i knallert  Ild i knallert, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 
 
00:30  Ørestads Boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ifm rengøringsarbejde i køkkenet.  
 
02:28 Rantzausgade   Forurening  Mindre spild af kølervæske, udlagt absorberingsmiddel.  
 
02:32  Glumsøvej   Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 
 
04:53 Stamholmen  Brandalarm  Detektor aktiveret uden påviselig årsag. 

05:15 Stamholmen  Brandalarm  Detektor aktiveret uden påviselig årsag. 
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06:09  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


