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08:03  Bredgade   Eftersyn   Alarmeret til eftersyn, pga. hvid røg fra vindue, 12 m stigen opsat til udvendig kontrol af lejlighed  
     via åbent vindue. 

  
08:32  Amagermotorvejen Olieudslip   Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet Amagermotorvejen, forurenet ved  

lækage på lastbil efter påkørsel af Avedøre Holme løst brønddæksel. Udlagt 7 poser Absodan og 
overdraget skadestedet til politiet.  
 

10:05 Enghavevej   Eftersyn   Eftersyn for røglugt i trappeopgang, iab. 

10:28 Brøndbyøstervej Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet røg/støv fra håndværkers arbejde. 

10:45  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 
  

10:57  Fredericiagade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 
  

11:42  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 
 

12:52  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
15:30  Stefansgade   Røg fra lejlighed  Ved vores ankomst, bliver vi mødt af anmelder, der kan lugte og se røg gennem brevsprækken i  

lejligheden 1 tv. Beboer er ikke hjemme, og vi tager døren og finder mad der er brændt på i ovnen, 
ovnen slukkes, lejligheden udluftes og der udleveres låsebeslag til beboer der efterfølgende er 
ankommet.  
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15:34 Kanaltorvet  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder forvekslede luft fra madlavning med brandrøg. 

15:58 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

16:09  Ørestads Boulevard Trafik ulykke  Trafik ulykke, 3 personbiler kørt op i hinanden, den forreste med trailer, opsuget kølevæske og  
udlagt absodan, kørebane fejet, overdraget skadested til politiet.  

 
16:17  Emdrupvej   Eftersyn for gaslugt  Ingen gaslugt i depotrum / vaskerirum, men kraftig lugt af epoxy, foretaget udluftning, lugten  

skyldes nyt epoxygulv. 
 

16:20 Holbækmotorvejen Ild i græs  Ild i græs slukket med HT. 

16:59 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

18:25  Axel Heides Gade  Røg fra lejlighed  Kraftig brand i 5 sals lejlighed, trappe tryksat, kontakt til beboer i lejligheden over branden, dør  
sprængt for adgang, branden viste sig at være i indbo på altan, slukket med HT rør, altan sod  
og røgskadet, vindue ind til lejlighed varmesprængt og lejligheden ca. 100 m2 kraftigt røgskadet, 
skadeservice rekvireret, skadested overdraget til politiet.  
 

19:13  Nørrebrogade  Eftersyn  Assistance til politiet i forbindelse med sætningsskader på ejendom. Ved eftersyn i ejendommen  
konstateredes lokale sætninger i etageadskillelse mellem stuen og 1. sal som vurderedes at skyldes 
mindst en knækket, bærende bjælke. Beboere i stuen samt 1. sal evakueret og af politiet oplyst at 
de ikke måtte opholde sig i lejlighederne før skaden blev udbedret eller sikret.  
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19:34  Frederikssundsvej Trafik ulykke  Trafik ulykke, Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2. personbiler.  
Udlagt sikringsslange og fjernet køretøjer fra kørebanen. Udlagt Absodan grundet olie på 
kørebanen samt opsamlet dette. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

20:07  Pasteursvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
 
21:27  Krimsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
23:43 Hovedvejen  Brandalarm  Blind alarm, grundet støv fra rengøring nær en detektor. 

00:06  Søndre Fasanvej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
00:31  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

01:27  Linnésgade   Ild i græs  Påsat brand i 2 handicap scootere i Ørstedsparken, som havde bredt sig til omkringliggende buske,  
slukket med HT, handicap scooteren var udbrændt, politiet overtager skadestedet.  

 
05:51  Poppelstykket  Brandalarm   Blind alarm, udløst pga. rengøring af udsugning, ABA centralen havde en knap der frakobler  

melderne i 1 time fra kl. 05 til 06 mens udsugning rengøres. ABA melderne, og udsugningen er 
formentlig indkoblet automatisk igen inden man har været færdig med rengøringen.  
 

06:45  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:15 Islevdalvej  Ild i bil  Ild i truck i værkstedsbygning, slukket med 1. HT. Bygningen udluftet og overdraget til skadeservice  

     og politi. 
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07:15  Valhøjvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  
udførelse af andet arbejde. 
 

07:33  Mozarts Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 

 


