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08:26 Peter Bangs Vej Trafik ulykke  Trafik ulykke, tre biler kørt sammen. Ingen personskade, kun mindre materielskade.  

Skadestedet overdraget til politiet. 

09:06 Valby Torvegade Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

09:16 Skoleholdervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

10.38 Østervang  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

10:51 Paul Bergsøes Vej Brandalarm  Sprøjten stoppet på radio under fremkørsel. 

10.47 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

10.56 Paul Bergsøes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af upåviselig grund. 

11:45 Trangravsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra varmekanon. 

12:07 Stæhr Johansens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

12:49 Solbjerg Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

13:07 Nørre Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:47 Dessaus Boulevard Redning Fastklemt Rekvireret til assistance til Beredskab ØST i forbindelse med person fastklemt under jerndrager.  

Blev stoppet på radio under fremkørsel. 

14:05 Thorupsgade  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet. 

14:28 Rådhuspladsen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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14:36 Edvard Thomsens Vej Gas-Gaslugt i bygning Gaslugt i opgang. Beboer havde lugtet gas, ved vores ankomst iab. 

14:49 Matthæusgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:49 Frederiksberg Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen. 

15:00 Thorupsgade  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet 

15:24 Nørre Voldgade Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

16:37 Kettevej  Bygn.brand-Villa/Rækkehus Assistance til st. Hvidovre - se deres hovedrapport. 

16.38 HF. Kettehøj  Bygn.brand-Villa/Rækkehus Kraftig brand i havehus. Indsat for slukning og værdiredning. Skadeskedet overdraget til  

skadeservice og politi. 

16:48 Nyhavn  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

17:13 Peter Bangs Vej Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

18:10 Østbanegade  Person under tog Person påkørt af S-tog. Ved beredskabets ankomst, ligger personen ved siden af toget. Assisteret  

ambulancetjenesten med optagning på båre og transport til ambulance. Skadestedet overdraget til 

politiet. 

18:18 Arne Jacobsens Allé  Eftersyn  Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

18:21 Tartinisvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

20:13 Jernbanegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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20:34 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

21:15 Holmbladsgade Røg fra bygning Brand i tørretumbler i vaskeri, slukket med HT, vaskeri samt overliggende lejligheder ventileret for  

røg, skadeservice tilkaldt, skadeservice og politi overtager skadestedet. 

21:23 Humletorvet  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

21:43 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret da det var blevet ramt af en linnedvogn. 

21:47 Korsager Allé  Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 biler, en person teknisk fastklemt, skadestedet sikret, personen frigjort og  

overgivet til ambulancetjenesten, bilerne flyttet ind til siden, vejbanen ryddet for vragdele,  

skadestedet overgivet til politiet. 

22:34 Matthæusgade Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af personale. 

22:52 Bispebjergvej  Eftersyn  Eftersyn af mulig brændt pude i lejlighed. Ved ankomst til adressen mødes brandvæsnet af politiet  

på trappen til nr. 40, der laves et eftersyn af muligt brændt pude, men denne er allerede smidt ud 

af lejligheden og slukket af beboer, i øvrigt ingen skader på madras eller andet inventar, 

skadestedet forlades igen efter aftale med politiet. 

23:07 Nørrebro Vænge Brandalarm  Fyrværkeri smidt op på altan, anlægget reetableret hvorefter at brandvæsnet kunne køre hjem. 

23:39 Gammel Strand Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

00:13 Tagensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

00:13 Vanløse Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon, som er en del af deres tyverisikring,  

udløst af rengøringen. 
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00:42 Njalsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

02:38 Bispebjerg Bakke Brandalarm  Ild i skraldespand, slukket af personale inden vores ankomst. 

06:06 Sylows Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:08 Vognmagergade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

07:37 Østergade  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

07:58 Ringkøbinggade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


