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 08:33  Gl. Kalkbrænderi Vej  Ass. til ophjælpning  Ass. til ophjælpning. 

08:43  Cort Adelers Gade  Brandalarm   Blind alarm grundet brug af hårspray. 

09:52 Naverland  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var blevet aktiveret grundet fugt. 

13:28  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

13:36  Edisonsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:44 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag. 

13:56  Fogedgården   Brandalarm   Stoppet under fremkørsel af VC.  
 
14:51  Oldermandsvej   Brandalarm   Stoppet via radio under fremkørsel.  
 
15:14  Lille Kongensgade  Eftersyn   Anmeldelse om forhøjet vandstand i gaden.  

Mandskab indsat med pumpe for afhjælpning. Slamsuger tilkaldt for  
rensning af riste og kloakker, problem afhjulpet.  
 

15:22  Hillerødgade   Brandalarm   Central skabet var gået i fejl, formentlig grundet nedsivende vand fra tag.  
 
15:41  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm grundet rengøring.  
 
16:05  Vesterfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:38  Metrovej   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

16:54 Morbærhaven  Ild i affald  Ild i sofa, slukket med HT. 
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17:20  Metrovej   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
17:30  Vesterfælledvej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

19:21  Falkonér Allé  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
19:49  Kirsten Walthers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  

artikel el. lign.  
 
19:50  Fabriksområdet   Redn.-Drukneulykke  Ved ankomst oplyser vidner at en mand er trådt ud i vandet og forsvundet.  

Indsat overfladeredder til eftersøgning, samt to dykkere. 
Efter ca. 10 min eftersøgning, findes personen i livløs tilstand på lavt vand.  
Personen bringes i land og genoplivning iværksættes, desværre  
forgæves, akutlægen erklærer personen for død.  
Assistance til ambulancemandskab med båretransport. 

21:59 Batterivej  Ild i villa  Blind alarm, i det anmelders antagelse ikke var korrekt. 

22:07 Egevolden  Elevatorstop  Hjulpet en person ud af elevator, ved hjælp af specialværktøj. 

23:37  Scandiagade   Trafik ulykke   Personbil kørt op i bakkende lastbil, ingen personskade.  
Beredskabet afspærrer og rydder op. Politiet overtager skadested. 

 
02:03  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
02:18  Falkonér Allé  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved vores ankomst. 

 
02:21 Essedal  Brandalarm  Blind alarm, da en detektor var aktiveret uden påviselig årsag. 
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05:43  Flintholm Alle   Gas-Gaslugt  Eftersyn for gaslugt i boblende vandpyt, foretaget eftersyn med  
     gasdetektor. Kontaktet HOFOR der kunne bekræfte et  
     ledningsbrud. Overdraget skadestedet til HOFOR. 
 
05:50  Hillerødgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:08  Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 

06:47  Mariendalsvej  Redning Andet   Assistance med åbning af dør, efter udluftning fra mindre ildløs.  
 
 
 
 
 

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

 


