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08:12  Prinsesse Charlottes  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
Gade     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
08:28 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 
     håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
09:11  Teglholm Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
10:06  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
10:50  Ole Borchs Vej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:21  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:43  Jadegangen   Benzin udslip   Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var  

forurenet på grund af utæthed i brændstofsystemet på køretøj.  
 

16:12  Kronprinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:19  Sønderjyllands Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:35  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:22  Vingårdstræde   Forurening andet  Mindre vandpyt på cykelsti gav anledning til glat vejbane. Flere cyklister væltet.  

Fejet til nærmeste rist.  
18:42  Voldboligerne   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
19:02  Rådmand Steins Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:47  Bredahlsvej   Springtæppe   Assistance ved springtæppeaktion.  
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22:07 Frederikssund MTV Oliespild  Rengjort vejbane for et mindre oliespild. 
 
22:35 Kanalens Kvt  Benzinudslip  Mindre spild af kølervæske efter trafikulykke. Rengjort vejbane. 
 
00:09  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra utæt fjernvarme 

installation. Større mængde varmt vand strømmet ud i bygningen, stor mængde  
damp strømmet ud. Skadeservice tilkaldt for håndtering af vandskade.  
 

01:08  Hamletsgade   Røg fra trappe   Ved ankomst konstateres sort røg fra flere åbne vinduer på trappen.  
Røgdykkerhold indsat på hovedtrappe, kan konstatere at branden  
er i affaldsskakten. Melding om flere beboere på altaner på bagsiden, hvor lejligheder  
er røgfyldte. Slukning af kælder påbegyndt, ventilering og røgtømning af trappe iværksat.  
Da trappen er røgfri, skabes adgang til beboerne. Drejestige rejst for kontrol af  
udluftningshætter og tag, intet fundet.  
Adgang til tag via loftslem i opgang, røg ventileret gennem vindue.  
Naboopgange og kælder ventileret for røg.  
Omfattende sod og røgskade i opgangen, brandskade i kælder, røgskade i flere lejligheder.  
 

01:51  Havnegade   Drukneulykke   Melding om person sprunget i vandet fra broen, anmelder havde  
ikke set personen komme op til overfladen igen.  
Ved ankomst iværksat afsøgning af bro og kajarealer, båd isat  
med redningsdykker for afsøgning af broværk og området.  
Mindre båd set sejle fra området ved ankomst, muligvis forsætlig spring fra bro.  
Eftersøgning indstillet uden resultat.  
 

03:11  Prøvestensbroen K-Vej  Brandalarm   Fejl på alarmtryk, anlæg kunne ej reetableres.  
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04:37  Midtdyssen  Ild i bygning   Ved ankomst konstateres ild i større brændeoplag, spredt sig til yderbeklædning 
      på bygning og varmepåvirkning af opbevaringscontainer.  

Slukning og køling i værksat, ansugning fra brønd og yderligere rør udlagt.  
Brandudbredelse i bygning standset, gasflasker kølet og fjernet, container kølet 
og åbnet for eftersyn. Langvarig slukningsindsats i brændeoplag, ej muligt af få  
maskinhjælp frem grundet særdeles snævre adgangsveje.  
 

05:38  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøring.  
 
05:41  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
06:04  Tagensvej   Trafik ulykke   Bil kørt ind i træ, assisteret ambulancetjenesten samt oprydning af skadested. 
 
06:59  Øster Farimagsgade  Assistance til politiet  Assistance til politiet idet en person var set klatre rundt uden på en  

bygning i 4. sals højde. Ved beredskabets ankomst stod personen  
på en altan, hvorfra han ikke kunne komme videre idet altandøren  
var låst indefra. Personen nedtaget med drejestige og overdraget til  
politiet.      

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 


