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10:38 Randersgade  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

11:32 Lindevangs Alle Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

12:03 Banegårdspladsen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13.33 Tavlekærsvej  Brandalarm  Afmeldt af vagtcentral under fremkørsel. 

13:49 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

16:28 Emdrup Huse  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

17:15 Dagmarsgade  Eftersyn  Anmelder oplyste at der havde været ild i træbeklæding bag ved saunaovn, slukket før HBR  

ankomst, eftersyn foretaget med termisk kamera, intet at bemærke. 

18:08 Jægersborggade Eftersyn  Anmelder oplyste at der havde været ild i ovn, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget  

eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Informeret beboer om at ovnen bør efterses af 

elektriker før den tages i brug igen. 

19.58 Folehaven  Eftersyn  Eftersyn af hylende alarm i butik. Lyden stammer fra vandhane, overdraget til ejeren. 

21:30 Langebrogade  Eftersyn  Assistanceydelse, rekvireret af politiet til fjernelse af istapper under Langebro. 

21:34 Hejrevej  Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT-rør, skabt adgang til motorrum ved brug af hydraulikspreder, taget  

strømmen ved at fjerne kabler fra batteri, overdraget skadestedet til politiet. 

22:50 Rentemestervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon. 

23:59 Løvstikkevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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00:31 H.C. Andersens Boulevard Færdselsuheld Sikret skadested samt foretaget rengøring af kørebanen fra div. vragdele og glasskår, som var  

blevet forurenet ved færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret, overdraget skadestedet til  

politiet. 

00:31 Sankt Pauls Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:00 Strandboulevarden Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, personbil havde påkørt stolpe på tankstation,  

HT udlagt til sikring, ingen tilskadekomne, batteripoler afmonteret, skadested overdraget til

 politiet. 

01.09 Bredager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

04:51 Emil Chr. Hansens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

06:43 Nyhavn  Elevator stop  Elevator stop, ved beredskabets ankomst til stedet kunne det konstateres at der stadig var  

personer i elevatoren, 8 personer hjulpet ud af denne. 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


