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09:10  Nøjsomhedsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
09:36  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:48 Åstien  Redning Andet Hund faldet igennem isen. Ved hjælp af håndstige og brandmand, bjærget hund og overleveret til  

dens ejer. 
  
09:59  Pallesvej   Brandalarm   Brandalarmen aktiveret på grund af røg fra el tavle i kælder. Elektriker skulle tilslutte kabel til  

hovedtavle, hvorved der skete en kortslutning og en mindre ildløs opstod i el tavlen. Elektriker var 
kommet til det fri ved Beredskabets ankomst. El tavle slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn i 
kælder og overliggende etage, iab. Røgen ventilleret væk ved hjælp af overtryk ventilator. Elektriker 
havde fået mindre forbrænding i hovedregionen, forbrænding kølet med vand. Elektriker overgivet til 
ambulancetjenesten. Da strømmen var gået i bygningen samt de omkringliggende villaer, blev Dong 
tilkaldt for udbedring af dette. Skadestedet overgivet til repræsentant fra Københavns kommune  
ejendomme, politiet samt skadeservice firma. 

 
10:33 M Bechs Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet den detektor var aktiveret ved overdreven brug af deodorant på toilet. 

 
10:35  Philip De Langes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:58 Catherine Boothsvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
11:11  Nørrebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:55  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Blind alarm idet en linje detektor var aktiveret på grund af rengøring. Foretaget eftersyn, iab.  
 
13:04  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:29  Ryparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
13:44  Jens Warmings Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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14:20  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:11  Vendersgade   Eftersyn  Eftersyn for gaslugt. Konstateret at det ene blus på gaskomfur ikke var lukket. Lukket for blusset  

samt foretaget eftersyn, iab.  
 

15:14  Tietgensgade   Gas i det fri.    Overskåret bygasledning i det fri. Lukket med kile og paktape. Tilkaldt Hofor for udbedring af  
skaden. Overdraget skadestedet til Tivoli.  
 

15:37  Studiestræde   Brandalarm   Blind alarm idet der var tryktab på sprinkleranlægget på grund af, at beboer havde brugt aftabningen  
til sprinkleranlægget til at rengøre gården.  
 

16:13  Landgreven   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:31  Hothers Plads  Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  

foretaget, intet at bemærke. 
 

17:58  Ravnsborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
18:56  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved vores ankomst. 
  
19:21  Sneppevej   Eftersyn   Ild i fedt fra stegt flæsk i ovn. Ovnen slukket og madvarer taget ud af ovnen. Foretaget eftersyn og  

udluftning, iab.  
 

19:56  Sagasvej   Røg fra Lejlighed  Eftersyn for defekt elinstallation. 
 
20:53  Skindergade   Brandalarm   Personer havde kastet et stykke fyrværkeri i skraldespand, hvorved indholdet blev antændt.  

I passagen er installeret flammedetektorer og atriumsprinklere. Flammedetektor detekteret flammer 
og sprinklere udløst og slukket branden i skraldespanden. På grund af afløbs riste i passagen var 
delvist stoppet af papir og blade, steg vandet og løb ind i forretning. Stoppet for vandet og opsuget 
vandet med vandstøvsuger. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservicefirma. 

 
23:05  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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00:08  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Beredskabet alarmeret af omsorgsalarm, ved ankomst viser det sig at der ingen ildløs er, men  
beboer er faldet ud af sengen. Overdraget patienten til ambulancetjenesten. 

 
03:47  Ågade   Færdselsuheld med  Færdselsuheld med to impliceret køretøjer. I det ene køretøj var en person fastklemt, samt en  

fastklemte person kritisk tilskadekommen som lå på vejbanen. Denne person behandlet og overleveret til 
ambulancetjenesten. I det andet køretøj var en person fastklemt. Specialtjenesten klippet taget på 
det ene køretøj, udtaget patienten skånsomt og overleveret patienten til ambulancetjenesten. 
Station Fælledvej klippet dør på det andet køretøj og frigjort personen, denne overleveret til 
ambulancetjenesten. Sikringsslange udlagt.  
Udlagt og opsamlet 80 l. absodan på et areal på ca. 5 m2 til opsamling af udløbet olie fra de 2. 
implicerede køretøjer, samt spulet kørebanen. Afventet på skadestedet til afhentning af de 
havarerede køretøjer i samarbejde med Politiet. Herefter åbnet vejkrydset op igen for trafik.  
Overleveret skadestedet til politiet. 

 
03:50  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
05:30  Emdrup Banke  Ild i bil   Ild i bil i det fri, slukket med to HT-rør tilsat A-skum. Køretøj delvist udbrændt. Nabobil varmeskadet.  
 
06:08  Bystævneparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

  

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


