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08:26  Frederikssundsvej  Trafikuheld  Assistance til ambulancetjenesten, sikring af skadested.  
 
08:52  Rejsbygade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
09:39  Bülowsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til ophjælpning.  
 
11:25  Hedemarksvej  Brandalarm   Detektor udløst af upåviselig årsag. 
  
11:35  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:36  Medelbyvej   Redning   Assistance til ambulancetjenesten med nedbæring af patient.  
 
11:44  Amagerbrogade Ild i bygning  Ild i ventilationsanlæg grundet madlavning. Personalet havde tømt pulverslukker ind i  

ventilationsanlægget for beredskabets ankomst. Nedtaget loftsplader i nedsænket loft og slukket 
branden med superhøjtrykker. Brandspredning til rørgennemføring udført i træ samt 
vinduesramme mod gårdsiden slukket ved nedtagning af rørgennemføring samt slukning med 
superhøjtrykker. Udvendiglodret ventilationsrør kølet indvendig med skæreslukker. Skadestedet 
overdraget til skadeservicefirma og politiet.  
 

11:47  Silkeborggade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient. 
  
12:03  Frydenhøjstien  Brandalarm   Blind alarm, brandtryk aktiveret grundet stød/beskadigelse. 
  
12:14  Fraligsvej   Eftersyn   Ild i el-skab slukket med CO2 slukkere. Dong tilkaldt.  
 
12:21  Tjørnerækken   Eftersyn   Støv fra håndværker havde udløst en røgalarm i en nabolejlighed. 
 
13:01  Bygangen   Eftersyn   Påkørt brandhane. HOFOR tilkaldt og lukket for stophane.  
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13:22  Stamholmen  Brandalarm   Blind alarm. Håndværker havde knækket et vandrør der derved spulede ind på og aktiverede  
alarmen.  
 

13:25  Åmarksvej   Brandalarm   Brandtryk aktiveret uden grund.  
 
13:42  Knabrostræde  Eftersyn   Assistance til tekniker teknikker med etablering af adgang til bygning.  
 
13:47  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:01  Leifsgade   Eftersyn   Røg fra motorrum. Ved brandvæsenets ankomst iab.  
 
14:03  Solentuna allé  Brandalarm   Blind alarm. Detektor udløst uden påviselig årsag.  
 
14:04  Hermodsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
14:07  Borups Allé   Eftersyn   Der kunne ved ankomst konstateres lugt som tydede på overophedet elektronik. Server rum  

udluftet.  
 

14:43  Store Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

14:53 Rødovre Parkvej  Brandalarm   Blind alarm pga. madlavning.  
 
15:49  Sydhavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, da melder blev udløst pga. en elektriker der havde boret i kabel.  
 
15:52  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:40  Søndre Fasanvej  Ild i bil   Brand i bil i det fri. Slukket med HT skum. 
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18:05  Bispebjerg bakke   Brandalarm  Blind alarm grundet overophedet lysstofarmatur. Frakoblet af montør inden beredskabets  
ankomst. 
 

19:05  Blegdamsvej   Eftersyn   Eftersyn grundet gaslugt i kælder, stuelejlighed samt opgang i beboelsesejendom. Ved  
beredskabets ankomst konstateredes gaslugt samt udslag på gasmåler. Foretaget visuel eftersyn af 
cirka 50 pulterrum, iab. Udluftning af kælder foretaget ved åbning af døre til det fri samt ved 
indsættelse af overtryksventilator. Døre lukket og måling med gasdetektor foretaget efter cirka 15 
minutter, iab. Kontrol med gasmåler gennemføres igen efter 1 time og igen efter 2 timer.  
 

19:46  Bragesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
  
20:08  Kronprinsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning  
 
21:38  Overgaden Neden Vandet  Assistance til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:56  Blegdamsvej   Eftersyn   Eftersyn for gasudslip foretaget grundet konstatering af udslip tidligere på dagen, iab.  
 
00:00  Pilestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:22  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
  
05:21  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.  
 
05:30  Arne Jacobsen Allé  Brandalarm   Blind alarm idet detektor var udløst uden påviselig årsag.  
 
07:32  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

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

 


