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08.31 Avedøre Havnevej Færdselsuheld Sikring og oprydning efter færdselsuheld. 

 

08:59 Gearhalsvej  Benzin spild  Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i  

brændstofsystemet på køretøj. 

10:00 Rolighedsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

11:04 La Cours Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:28 Lille Kongensgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra strygejern. 

11.34 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:19 Ramsingsvej  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst 

12:22 Meinungsgade Brandalarm  Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra lodning. Foretaget eftersyn, iab. 

12:32 August B. Passage Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra opvaskemaskine. 

12:56 Vindmøllevej  Brandalarm  Blind alarm idet en melder muligvis var aktiveret på grund af damp. Foretaget eftersyn, iab. 

13:06 Børsgade / Børsbroen Redning Andet Assistance til politiet. 

15:00 Bådehavnsgade Færdselsuheld Sikring af skadestedet. Ingen personer fastklemt ved Beredskabets ankomst. En person overleveret  

til ambulancetjenesten. Kørebanen rengjort for div. vragrester.  

     Overdraget skadestedet til politiet. 

15:01 Ole Maaløes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
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15:08 Rovsinggade  Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med mindre færdselsuheld mellem 2 biler. Grundet 

ambulancetjenestens vurdering af patient, foretog beredskabet kontrolleret frigørelse for skånsom  

udtagning. Skadestedet overdraget til politiet. 

15:09 Bryghuspladsen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:25 Sjælør Boulevard Ild i bil  Beredskabet sendt til ild i bil, ved ankomst var der dog tale om defekt køleslange. Bil skubbet ind til  

siden. 

15:52 Grundtvigsvej  Brandalarm  Trøje på lysspot brudt i brand. Forsøgt slukket af personale uden held, slukket  

med trykladet vandslukker. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Lokale  

     udluftet ved naturlig ventilation. 

15.56 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, detektor udløst grundet rygning i trappetårn. 

17:10 Vedbækgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder i det interne brandalarmeringssystem var aktiveret af ukendt grund.  

Foretaget eftersyn, iab. 

17:38 Peter Sabroes Gade Eftersyn  Blind alarm idet en røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Foretaget eftersyn, iab. 

18:56 Ved Damhussøen Dyre redning  Stoppet af vagtcentralen før afgang, idet hunden selv var kommet op af søen. 

19:32 Hørhusvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20.26 Køge Bugt Motorvejen Færdselsuheld Sikring og oprydning af skadested efter færdselsuheld. 

20:28 Krimsvej  Røg fra tag  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  

Eftersyn foretaget, intet at bemærke 
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21:40 Smallegade  Eftersyn  Røgudvikling fra aviser og blade i lyskasse udf. bygning. Foretaget eftersyn og konstateret ildløs var  

gået ud af sig selv. Foretaget eftersyn i lejlighed og udluftet denne. 

22:18 Amagerbro Torv Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren 

  

 

 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 

 

 

 


