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10:00  Holbergsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af skærerøg fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren  
 

10:42 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm, skab i service. 
 
11:05 Hammerholmen  Bygningsbrand Industribygning  Assistance i forbindelse med brand i silo på Avedøreværket, Elektrisk kortslutning i  

motor til filteranlæg. 

11:06 Hammerholmen Byg brand-industri Eksplosion i pille-silo. 

 
11:13  Sundkrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
12:23  Nybrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
12:30  Samosvej   Gaslugt i bygning  Ældre dame havde uden grund, klippet rumføler til radiatorventil over, hun mente  

derefter at hun kunne lugte gas i stuen, intet udslag på brandvæsnets gasdetektor.  
Damen talt til ro igen.  
 

13:01  Frederik V's Vej  Eftersyn   Kaldt til eftersyn efter at lastbil har påkørt sprinkler (tørsprinkler) i P-kælder, intet  
for brandvæsnet, maskinmester overtager. 
  

13:20 Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
13:40  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm - Service firma på stedet, havde ringet til AC og ønsket anlægget sat i  

service.  
 
14:17  Åkandevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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14:26 Egevolden  Forurening  Eftersyn. 

15:07  Strandboulevarden Eftersyn   Beboers private røgalarm havde været aktiveret 2 gange uden at beboeren kunne  
finde årsagen, hvorefter brandvæsnet lavede et eftersyn, årsagen var støv i  
røgalarm der kom fra nabolejligheden via ventilationsanlægget. 

15:42 Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
16:03  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren 
  

16:40  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
17:23  Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  

detektoren  
 

17:46  Rosengade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

18:23 Hædersdal vej  Gas udslip  Udlagt HT, Evakueret bygningen. Gasværket tilkaldt. 

18:31  Rundholtsvej   Naturbrand   Ubetænksomhed, Ild i træ fra nedrivnings hus i olietønde. Som havde bredt sig  
meget rundt om tønden, slukket med HT rør samt A Skum.  

 
18:32 Trekronergade   Redning Andet  Assistance til ambulancetjenesten, åbning af sikkerhedsdør.  
 
21:43  Thors gade   Brandalarm   Uforsigtighed, mindre ildløs i hynde på stol hos beboer i lejlighed på plejehjem,  

slukket af personalet ved brandvæsnets ankomst.  
 

22:30  Jagtvej   Redning Andet   Elevatorstop, personerne var kommet ud ved brandvæsnets ankomst. 
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00:16 Kanalens Kvt.  Brand alarm  Blind alarm, tobaks rygning. 

02:52  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
03:41  Kobbelvænget   Containerbrand i det fri  Påsat brand i 3 stk. grønne affaldscontainere udfor bygning, mulighed for  

Brand spredning til parkerede biler, sikring af biler og slukning med 2 HT rør, samt  
udlagt et lag skum.  
 

03:51  Ruten   Containerbrand i det fri  Påsat brand i 2 stk. grønne affaldscontainere udfor bygning, slukket med 1 HT rør,  
samt udlagt et lag skum, Politiet mødt på stedet.  
 

04:08  Kobbelvænget   Containerbrand i det fri  Påsat brand i 2 stk. grønne affaldscontainere udfor bygning, slukning med 1 HT rør,  
samt udlagt et lag skum, Politi mødt på stedet. 

06:35 Guldborgvej  Brand alarm  Årsag uoplyst. 

06:42    Trafik ulykke   Tur annulleret   
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YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


