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10:02 Slotsholmsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

10.25 Neergårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10.32 Avedøre Havnevej Trafik ulykke  Sikring og oprydning af skadested efter færdselsuheld. 

10:32 Amagerbrogade Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

11:45 Evanstonevej  Røg fra Lejlighed Assistance til Gentofte Kommune jf. aftale. Rejst drejestigen for eftersyn, iab. 

11:49 Ørnevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:18 Åboulevard  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

12.23 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret af ukendt person. 

12:49 Sankt Hans Gade Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen. 

15.56 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Sikring og oprydning af skadested efter færdselsuheld. 

16:27 Kalvebod Brygge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

16:35 Bakkegårds Alle Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg Kommune med ophjælpning. 

17:06 Borgmester Chr. Gade  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog blinkende lampe for flammeskær. 

17.17 Nyvej  Eftersyn  Eftersyn af svag rødlugt på skole. Bygning undersøgt, i.a.b. 
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17:45 Havnegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af varmeblæser. 

18:40 Gammel Køge Landevej Brand i Bil i det fri Brand i bil på P-plads, formentlig elektrisk kortslutning i sikringsboks, slukket med HT. 

19:07 Kildeager  Eftersyn  Melding om gaslugt i opgang, ved brandvæsnets ankomst var der en svag lugt af tændt biopejs  

eller lign, opgange, kælder og lejligheder efterset i.a.b. 

19:18 Nybrogade  Redning Andet Eftersøgning og bjærgning af taske i kanalen. 

19:32 Stæhr Johansens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

19.39 Hvidovrevej  Brand i det fri  Ild i container, slukket med HT-rør. 

20.33 Avedøre Havnevej Trafik ulykke  Sikring og oprydning af skadested efter færdselsuheld. 

20:40 Kastelsvej  Brandalarm  Hændeligt uheld, var årsag til at melder blev beskadet i forbindelse med boldspild i gymnastiksal,  

servicefirma rekvireret til reetablering. 

23.30 Brunevang  Brandalarm  Blind alarm, idet røgventilation fejlagtigt var aktiveret.  

01:11 Sigynsgade  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

01.21 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, idet sprinkler var aktiveret på grund af fejl på anlægget. 

01:34 Hadsundvej  Ild i bygning  Kraftig brand i autoværksted. Foretaget afslukning samt fjernet acetylenflaske fra bygningen. 

02:42 Rovsingsgade  Trafik ulykke  Eneulykke hvor en personbil var kørt ind i en parkeret trailer med betonelementer. Bil og fører  

svært fastklemt under trailer. Sikret skadestedet samt efterfølgende trukket bilen fri vha. spil samt  

frigjort personen med hydraulikværktøj. Overdraget personen til ambulancetjenesten. 
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06:32 Stengade  Røg fra trappe  Blind alarm, idet anmelder antog røg fra udvendigt kontrolleret bål for røg fra brand i bygning. 

06:33 Grønjordskollegiet Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT-rør. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


