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08.23 Motorring 3  Trafik ulykke  Soloulykke med 1 patient. Sikret skadestedet. Ydet førstehjælp og overdraget patienten til  

ambulancetjenesten. Udlagt sikringsslange og rengjort skadestedet. 

08:42 Vester Voldgade Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:34 Randbølvej  Eftersyn  Blind alarm, idet detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:41 Vesterbrogade  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var aktiveret af røg fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

11.41 Avedøre Tværvej Redning andet  Assistance til ambulancetjenesten. 

11:02 Samosvej  Assistance  Assisteret personale fra Københavns Ejendomme med lukning af vinduer i kommunal bygning. 

14:04 Valkyriegade  Brand i juledekoration Ild i juledekoration, slukket under vandhanen. Foretaget udluftning. 

14:17 Bernstorffsgade  Brandalarm  Blind alarm idet detektor var aktiveret af røg fra ild i pejs. 

14:38 Sturlasgade  Brandalarm  Blind alarm idet detektor var aktiveret på grund af os fra madlavning. 

14:48 Israels Plads  Brand andet  Mindre glødebrand i 2 parasoller slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn i.a.b. 

16:06 Peder Lykkes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på alarmtryk. 

16:14 Porcelænshaven Elevator stop  Assistance til elevatorstop. 

16:28 Strandlodsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. os fra madlavning. 

16:48 Nørregade  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:25 Carl Jacobsens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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17:34 Peder Lykkes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

17:41 Nordre Fasanvej Redning Andet  Nedtagning af løst solsejl gr.stormskade. 

17.43 Krogstens Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning. 

18:01 Rådmand Steins Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning. 

18:02 Skellet  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os fra madlavning. 

18:08 Holsteinsgade  Brand Andet  Naboer alarmeret af røgalarm i opgang, opdager ild i juledekoration i tom lejlighed, døren slået ind og brand  

slukket. Ved beredskabets ankomst kun behov for udluftning af røg. Skadested overdraget til skadeservice og 

politiet. Stor ros til naboer for hurtig og snarrådig indsats. 

19.38 Nørrekær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp/os ved madlavning. 

20:09 Gadelandet  Container i det fri Ild i 2 containere, slukket med højtryksslange. Overdraget til politiet. 

20:11 Sporemagervej  Bygn.brand-Udhus Ild i 3 containere i affaldsskur, slukket med højtryksrør tilsat skumvæske. 

22:52 Valkyriegade  Gas-Gaslugt eftersyn Ved eftersyn findes utæt generator i kælder. Benzin opsamlet og kælder udluftet. 

03:48 Hesseløgade  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


