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10:57  Borgervænget   Brand andet   Assistance til Københavns kommune med op lukning af dør.  
 
12:16  Peter Graus Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune.  
 
12:42  Niels Ebbesens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:42  Stæhr Johansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:50  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:56  Tuborgvej   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm.  
 
13:01  Borgervænget   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  

fyrrum. Tilkaldt HOFOR til dampudslip i fyrrum.  
 
13:02  Per Henrik Lings Allé  Eftersyn   Assistance til politiet på KST ifm. farligt vejr ved Copenhagen Half Marathon.  
 
13:03  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
13:03  Skellet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:00  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
14:01  Lyngbyvej   Oversvømmelse  Eftersyn af oversvømmelse samt vurdering af bortpumpning af  

vand. HOFOR oplyste at kloaksystemet var fyldt op. 2 slamsugere  
var indsat til oprensning af kloakkerne for at få systemet til at  
bortlede vand fra vejbanen igen. 
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14:20 Gruts Alle   Eftersyn   Lynnedslag i træ – gående vandret langs sømrække i plankeværk og ind i el  
installation til garage og port åbner. Skudt dæksler af og smeltet  
ledninger. Ingen elforsyning til hus. Dong kontaktes af beboer.  
elinstallation m.m. gennemgået med termisk kamera, intet  
at bemærk.  

 

15:43  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:22 Avedøre Havnevej Trafik ulykke  sikring af skadested, oprydning. 

16:24  Lyngbyvej   Oversvømmelse  Opsat pumpemateriel samt udlagt F slanger i indadgående spor på  

Helsingørmotorvejen under broen ved Ry parken. Bortpumpet ca. 500.000 liter vand fra motorvejen til Lersø 

Renden efter aftale med HOFOR. Renset vejbrønde på tilkørslen fra Nordhavnen. 

16:55 Folehaven  Oversvømmelse Sprunget vandrør, lukket for vandet, overgivet til ejendomskontoret. 

16:58  Tuborg vej  Oversvømmelse  Over svømmelse af vejbane. Renset 3 kloakriste uden den store  
effekt. Tilkaldt beredskabets frivilligenhed til assistance med  
bortpumpning af vand fra området. Foretaget afspærring samt  
tilkaldt slamsuger samt fejemaskine for endelig oprydning.  

 
17:02  Havneholmen   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med en spand vand af vagt, inden beredskabets ankomst.  
 
17:05  Zinns gade  Gas udslip   Eftersyn for gaslugt  
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17:45  Bryggervangen   Ild i lejlighed   Gnist fra TV, intet at bemærke ved beredskabets ankomst.  
Beboer orienteret om ikke at bruge TV før dette er efterset af  
teknikker, og TV frakoblet 220 v Politiet overtager skadested.  

 
18:35  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:49 Korsdalsvej  Eftersyn  Eftersyn for røg, intet at bemærke. 
 
19:17  Vodroffsvej   Redning Andet   2 drenge kunne ikke komme ned fra bygning de havde klatret op på.  

4 m stige opsat, og drenge hjulpet ned. Efterfulgt af et par faderlige  
vejledninger om klatring på bygninger.  

 
19:41  Dige vej   Brandalarm   Blind alarm, idet anmelder antog damp for ildløs.  
 
21:07  Krims vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:32  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
23:19  Fogedgården   Forureningsuheld  Tilkaldt til spild af et stof ifm. med en episode på et botilbud.  

Lokalisering af emballage indeholdende flus syre. Beholder fundet  
og isoleret i plastpose. Få dråber tørret op og isoleret. Beholder,  
vase, papir isoleret i kemibeholder. Kontaktet Kemisk beredskab  
for assistance. Affaldsrum tømt for 2 containere. Affaldsrum,  
containere samt affaldsskakt skyllet igennem med vand.  
Overtryksventileret lokalet og overdraget beholderne til Kemisk  
beredskab for en analyse. Skadestedet overdraget til politiet.  

 

23:25  Eskadrevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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00:11 Kettegård Alle  Forurening  Indsats i forbindelse med forurenet person. 

00:42  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
01:40 Oksens KVT.  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 

01:51  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
07:32 Brøndbyøstervej Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
07:33  Sankt Hans Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
07:52  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 

    

 

 

 

 

 

 


