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08:57 Park Alle  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
09:26 Jernholmen  Brand alarm  Blind alarm, defekt melder. 
 
10:12  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

10:26 Nygårds Plads  Eftersyn  Intet at bemærke. 
 
  
15:51  Købmagergade   Røg fra Lejlighed  Ved beredskabets ankomst ses røg fra 3 sals vinduer. Tryksat opgang  

og indsat 1 tur for eftersøgning og af slukning af ildløs. Konstateret af  
ildløsen havde spredt sig til etage adskillelsen, og iværksat indsats  
med tågesøm. Foretaget eftersyn i oven liggende, samt i underliggende  
lejlighed for røgspredning, Påbegyndt afhjælpning af vandskade i  
underliggende lejlighed. Opskåret ca. 0,5m2 gulv for endelig  
af slukning af ildløs.  
Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.  

 
17:04  Kirsebærhaven   Ild i affald   Mindre bål i udendørs grill, slukket med 9 L. trykvandslukker.  
 
17:23 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.  
 
18:39  Carl Jacobsens Vej  Elevator stop   Elevatorstop, stoppet på radio.  
 
19:21  Holbækmotorvejen  Trafik ulykke   Færdselsuheld, sikring af skadested.  
 
 
19:23 Holbæk motorvejen Trafik ulykke  Færdselsuheld, sikring af skadested. 
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19:32  Emdrup Vænge   Ild i lejlighed   Under madlavning var der gået ild i en pande med olie som havde  

lavet mindre brandskade på emhætte og overskab.  
Var slukket ved vores ankomst af beboer.  
Efterset skabe med termisk kamera, intet at bemærke.  
Overdraget skadestedet til politiet.  

 
20:05  Finsensvej   Eftersyn for røglugt  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn  

foretaget, intet at bemærke. 

20:32 Roskildevej  Brand-mc/knallert Ild i scooter, slukket med HT-rør. 

21:38  H.C. Ørsteds Vej  Skorstensbrand  Stenovn fra Pizzeria var ikke tømt for brande ved lukketid, resterne af  
brænde gav røgudvikling da der var lukket for lufttilførsel på  
ovnen. Ejeren er informeret om, at få skorstensfejer til at rense lodret og  
vandrette aftræksrør. Drejestige rejst for at kontrollere om der var skader på tag og top af  
skorsten, intet at bemærke. 

04:24 Ringager  Brand alarm  Blind alarm, teknisk fejl. 

 

 

 

 


