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08:50 Kirkepladsen  Brandalarm  Blind alarm pga. Damp fra håndværkeres arbejde tæt på detektoren. 
 
09:33  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:40  Slagtehusgade  Røg fra Etageejendom  Røg fra etageadskillelse, 1 m2 gulv opskåret, isolering fjernet, herefter intet at bemærke. 
 
09:46  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
09:59 Sollentuna Alle Brandalarm  Blind alarm uden påviselig grund. 
 
10:33  Hyltebjerg Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

11:17 Hovedvejen  Trafikulykke  2 biler kørt sammen. Nødbehandler indsat og pt skånsomt udtaget. Oprydning på skadestedet. 
 
12:16  Løngangstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

13:26  Holmbladsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

13:28  Larslejsstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

15:31 Holbækmotorvejen Trafikulykke  Bil kørt i grøften. Ingen tilskadekommende.  
 
16:09  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.  
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16:57  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

17:38  Søndre Fasanvej  Færdselsuheld  Færdselsuheld mellem 2 biler, sikret skadested, fejet og rengjort kørebanen for diverse vragdele og  
glasskår, skadestedet efterfølgende overdraget til politiet.  
 

20:21  Fredensgade   Færdselsuheld  Færdselsuheld, eneulykke, personbil, Audi havde påkørt og ødelagt et Movia busskur, ingen  
tilskadekommende, men stor materielskade på busskur, Movia kontaktet via Politiet på 
skadestedet, opsamling af diverse stoffer samt rengøring af kørebanen foretaget, skadestedet 
overdraget til politiet.  
 

20:33  Lyngbyvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
23:31  Ved Bellahøj Syd  Ild i lejlighed   Anmeldelse om Ild i lejlighed viste sig at være biopejs, beredskabet stoppet under fremkørsel til  

adressen.  
 

01:09  Reberbanegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:28 Havnegade  Brandalarm  Blind alarm uden påviselig årsag. 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


