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08:20  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

08:27 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en tekniker arbejdede på anlægget. 

09:35  Teglholmsgade   Brandalarm   Ild i depot rum. Da vi ankom til adressen, var der brand i et depot rum. Branden blev slukket med 1 HT,  
     Medarbejderhuset blev udluftet. 
 
10:27 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet. 

10:36  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:00 Slotsherrensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:27 Hvidovrevej  Brandalarm  Kortslutning i lysstofrør, medførte en del røg. Armaturet frakoblet. 

11:29 Vridsløsestræde Brandalarm  Blind alarm, idet en tekniker arbejdede på anlægget. 

11:36 Frederiksborgvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:37 Islands Brygge   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
11:41  Solbjerg Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:41 Hareskovvej   Trafik ulykke   Oprydning efter færdselsuheld, Ved vores ankomst er flere biler kørt sammen, og der er vragdele spredt over  
     et mindre område i første vognbane. Oprydning fortaget. 
 
12:40  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:39  Nørre Allé   Trafik ulykke  Færdselsuheld med fastklemt, Ved ankomst er to biler kørt sammen i yderste vejbane, der sidder en  
     personbil. En person frigjort af køretøjet og overdraget til ambulancen. Skadestedet overdraget til polit.-.  
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14:31  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:11 Herstedvestervej Ild i affald  Damp fra flis bunke i skoven, blev forvekslet med ildløs i bunken.   

16:25 Holmens Kanal   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:31 Maglelund  Ild i container  Ild i pap på genbrugsstationen, slukket før beredskabets ankomst, eftersyn foretaget. 

19:45  Godthåbsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.  
 
23:41  Osloplads  Person under tog  Ved beredeskabets ankomst til stationen, var personen kommet fri at toget, og var på vej ind i ambulancen. 
 
01:04  Gravervænget   Røg fra Bygning  Røg fra Bygning, dør til lejligheden på 4 sal sprængt. Gryde med brændt mad var sat i vasker, og derefter  
     havde beboeren forladt lejligheden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


