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08:00 Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 

10:33  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
Madlavning. 
  

10:45 Peder Lykkes Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
Patient. 
  

10:46  Motorring 3/Jyllingevej Trafik ulykke   Ved ankomst, en person var kommet ud af køretøjet,  
personbil var kørt ind i autoværn, en patient på bagsædet havde  
nakkesmerter, hvorfor taget blev klippet og patienten udtaget  
skånsomt på spineboard og overleveret til ambulance.  
Spærret to spor, et spor åbent til afvikling af trafikken.  
Bil rejst op og skubbet ind i nødspor, andet køretøj ligeledes  
skubbet ind i nødsporet, resten af køretøjerne kunne selv køre  
fra skadestedet  
Foretaget rengøring af kørebanen for vragstumper.  
Overdraget skadestedet til politiet.  

 
10:47  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

10:55  Rådhuspladsen   Intern assistance  Oprulning af 20 B-slanger og lænset to brandhaner. 

11:57 Trædrejer Porten Brand-Lastbil/Bus Ild i diesel Generator, slukket før ankomst foretaget eftersyn. 

12:21  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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12:26  Scandia gade   Røglugt på trappe  Glemt gryde på tændt blus, som beboer havde slukket før  
Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning.  

 
12:41  Rådhuspladsen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

Madlavning. 

13:06  Karen Blixens Vej  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra  
røgkanon. Foretaget eftersyn, iab.  
 

13:41  Absalonsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet  
 
16:18  Frederikssundsvej  Redning Andet   Rejst drejestige for nedtagning af løs taghætte, på 4 etagers  

ejendom. 

16:57 Kisumparken  Brand alarm  Ild i skraldespande gået ud af sig selv, udluftning, ventilering. 

16:59  Rothes gade   Brandalarm   Plastik skål placeret på tændt kogeplade, var årsag til røg i  
opholdsrum og gangareal. Slukket for kogepladen, og udluftet  
opholdsrum og gangareal.  
Skadestedet overdraget til skadeservice firma og personale.  
 

17:05  Skellet   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
Patient. 
  

17:36 Blågårdsgade   Røg fra trappe   Røg i opgang, efter ild i barnevogn. Ved ankomst er barnevognen  
trykket ud og slukket. Ventileret opgang og overdraget skadestedet  
til politiet.  
 

19:09  Humletorvet   Eftersyn   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
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19:35  By stævnet   Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør.  
 
20:31  Hermods gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren. 

20:46 Hammerholmen Brand i affald  Ild i træpiller, glødebrand slukket med vandkanon. 

21:42  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
Forsyningsledningen.  
 

23:56  Thorups gade   Brandalarm   Ild i træbeklædning på altan, slukket med vand fra slangevinde.  
Ventileret opholdsrum, samt gang med overtryksventilator.  
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.  

 
00:29  Horse bakken / Mosesvinget Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  

 

 

 

 

 

 


