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08:06 Herstedøstervej  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
08:15  Amagermotorvejen  Færdselsuheld   Færdselsuheld mellem 2 biler på Amagermotorvejen i udadgående  

retning ved Avedøre Havnevej. Foretaget sikring af skadestedet med  
sprøjten. 1 person blev bragt på hospitalet. Bugseret begge biler til  
siden samt foretaget oprydning af vragdele.  

 
08:53  Kvæsthusbroen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af flammeskær fra stearinlys.  
 
08:55  Høffdings vej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
09:31  Ryesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
10:24  Jagtvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en vred person.  
 
10:37  Kay Fiskers Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra rengøring. 
 
10:41 Valdemar Hansens vej Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning.  
 
10:51  Holsteinsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:40  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:21  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.  
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13:08  Ved Hegnet   Røg fra Lejlighed  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
sig ikke at være støv fra håndværkers arbejde.  

 
14:37  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
15:29  Utterslevvej / Hareskovvej Færdselsuheld   Færdselsuheld mellem to biler, ingen personskade. Foretaget  
     oprydning på skadestedet og skubbet bilerne ind til siden.  

Overdraget skadestedet til politiet.  
 
16:19  Universitetsparken  Eftersyn   Stoppet af vagtcentralen før afgang da der ikke var brug for Beredskabets hjælp. 
 
16:31 Park alle  Natur brand   Anlagt bål, slukket med vandslukker. 
 
17:23  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
17:37  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
17:52  Radisevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra madlavning. 
 
17:55 Prisholmvej  Eftersyn  Brud på fjernvarmerør, lukket for hovedhane. 
 
18:15 Guldborgvej  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.    
 
19:20  Scandia gade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt i gaden, intet at bemærke.  
 
20:13  Nordre Frihavnsgade  Røg på trappe   Konstateret svag røglugt i stuen, konstateret røglugten stammede  

fra afsvedet stofledning i loftet. Afbrudt for strøm og foretaget  
eftersyn, iab. Opsat røgmelder for beboer.  
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21:03  Amagerbrogade  Eftersyn   Stoppet af vagtcentralen før afgang da der ikke var brug for Beredskabets hjælp.  
 
21:23  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:37  Kvægtorvsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:16  Holmbladsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. 
 
00:04 Stadionvej  Ild i bil  Ild i to biler, slukket med et HT-rør. 
 
00:51 Fiskens KVT.  Eftersyn  Eftersyn i lejlighed, intet at bemærke. 
 
01:16  Prags Boulevard  Ild i bil/Bil i det fri  Ild i bil, slukket med 1 HT-rør.  
 
01:49  Prags Boulevard  Ild i bil/Bil i det fri  Bil genantændt slukket med 1 HT med skum.  
 
02:02  Strandvejen   Eftersyn   Eftersyn på stillads, intet at bemærke. 
 
03:22 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet tekniks fejl. 
 

  

 

 

  


