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08:12 Produktionsvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktion. 
 
08:27 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag. 
 
08:51  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
  
08:53  Cedergangen   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:07  Teglgårdstræde  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
12:48  Sluseholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:31 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
16:19  Langelinie   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:11 Kanalens Kvarter Forureningsuheld Lastbil påkørt sten, og revet hul på dieseltank. Udlagt absodan omkring kloakker, og på selve  

spildet, i alt ca. 150 kvadratmeter. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
18:17  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra folie omkring en halogenlampe.  
 
19:01  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:08 Hovedvejen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet teknisk fejl.  
 
19:15  Tårnvej   Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem 2 biler, ingen personskade.  
 
19:46  Eskjærvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.  
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20:07  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:09 Rødovrevej  Trafik ulykke  Uheld mellem 3 biler, hvoraf den ene var parkeret. Hjulpet 2 personer ud, ved at åbne dør med  

frigørelsesværktøj, og overdraget disse til ambulancetjenesten. 
 
22:35  Amagerfælledvej  Ild i affald   Ild i europaller i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til  

politiet. 
 
22:45 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en medarbejder fejlagtigt havde aktiveret et brandtryk. 

 
22:59  Korsørgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
04:47  Stæhr Johansens Vej Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.  
 
 
05:13  Hauser Plads   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vand fra højtryksspuler i denne. Foretaget  

eftersyn, iab. 
 
05:21 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag. 
 
  

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 

 


