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09:09  Frederikssundsvej  Trafik ulykke  Eneuheld hvor personbil, efter endt tankning, kørte ind i bygningen  
(Shell tank). Ved Beredskabets ankomst var personen kommet ud af  
køretøjet ved egen hjælp. Fører af bilen ønskede ikke at blive tilset af  
ambulancepersonalet. Politiet optaget rapport.  
Bygningen taget skade idet der var hul på ca. 1,5 m2, Beredskabet  
afspærret området og informeret personalet om at de ikke må opholde  
sig i bygningen.  
Driftschef vil selv kontakte skadeservice firma. Driftschef overtaget  
skadestedet.  
 

10:51  Nordsøvej   Intern assistance  Afhentning af klimamateriel udlånt af KBH Kommune til Østsjællands  
Beredskab.  
 

11:34  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
12:47  Stærevej   Ass. til ophjælpning  Tur annulleret før afgang.  
 
13:29  Tietgensgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af person, som Tivoli  

vagter har kontakt til 
.  

14:44  Voldfløjen   Røg fra ejendom  Ild i 600 l container i affaldsrum. Opbrudt dør til affaldsrum, af slukket  
med HT-rør. Affaldsrum placeret i selvstændigt rum, hvorfor  
røgspredning til opgangen var minimal. Tryksat opgangen med  
overtryk ventilator. Foretaget eftersyn i opgangen, konstateret  
åbenstående dør på 2. sal, hvor der var en smule røg, udlufter  
lejligheden. Ejendomsinspektør kontakter selv skadeservice firma.  
Overdraget skadestedet til politiet og ejendomsinspektør.  

 
14:51  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren. 
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15:27  Ørestads Boulevard  Eftersyn   Assistance til Københavns Kommune med opskæring og flytning af  
stor dele af tagplade fra byggeplads der var blæst ud på kørebanen.  

 
15:54  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning i  

trapperum tæt på detektoren.  
 
15:57  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 
16:26  Frederikssundsvej  RXan, Redning Andet/  Assistance med kroghejskøretøj med Dæmningscontainer til  
  Vestsjællands Beredskab, Rørvig havn.. 
 
16:28 Engager  Brand alarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 

19:43 Mølleager  Eftersyn  Mindre brand på loft, slukket før ankomst. 

20:45 Løvens Kvarter  Container i det fri-brand Ild i container, slukket med et HT-rør. 

21:27 Jens Munks Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
Patient. 
 

21:39 Henrik Ibsens Vej  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
ikke at være genskind fra biopejs. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  

 
22:50  Frederiksberggade  Eftersyn   Foretaget eftersyn af stillads som vaklede faretruende på grund af  

stormen. Afspærret gaden og afventer teknikkere fra stilladsfirma.  
 
22:57  Rubinsteins vej  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra  

tyverialarm. Foretaget eftersyn, iab.  
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23:08  Valhalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:33 Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:34  Nyelands vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:36  Tartinis vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren.  
 
00:48 Valhalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:13  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren. 

02:31  Tietgensgade  Brandalarm   Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret, formentligt på grund  
af stormvejr.  

 
02:59  Bertel Thorvaldsens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
03:15  Christianshavns Kanal  Eftersyn   Konstateret at vandet kom op af kloak med direkte tilslutning til  

havnen. Vandet løb i anden kloak, hvorfor vandet løb væk igen.  
 
03:25  Bertel Thorvaldsens  Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:45  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret, formentligt på grund  

af stormvejr. 

05:13 Kettevej/Avedøre Havnevej Eftersyn  Vælte træ, sikring af skadested, træ skåret op, oprydning. 

05:20  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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07:43 Engholm Alle  Brand-bil i det fri Ild i bil, slukket med et HT-rør. 

    

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


