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08:02  Bryggergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
  
08:28  Dronningensgade  Gaslugt i det fri Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke. Rekvireret HOFOR for yderligere målinger. 
 
09:36  Kettegård Alle  Brandalarm   Blind alarm pga. støv fra håndværkeres arbejde tæt på melder. 
  
10:31  Bogøvej   Større Olie spild  Større Oliespild, ca.200 l hydraulikolie udslip fra skraldevogn, da en af vognens hydraulik slanger  

var sprunget læk og havde forurenet et område på ca. 400m2. Absodan udlagt, slamsuger  
tilkaldt til sugning af kloak, firma rekvireret til borttransport, miljømyndighed orienteret, 
Frederiksberg Vej & Park rekvireret til assistance og som efterfølgende overtog skadestedet.  
 

12:17  Skoleholdervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:48  Islands Brygge  Eftersyn   Ild i blade omkring et kloakdæksel, slukket med en spand vand, foretaget eftersyn. IAB. 
  
12:59  Trommesalen   Affaldsoplag i det fri Ild i sammenklappet papkasser i mindre mængde. slukket med 1 HT-rør. 
 
13:02  Parkstien   Naturbrand   Ild i ca. 200 m2 buskads, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum 

13:17  Skibsbroen   Oliefilm på vand  ISL Eftersyn, Dieseloliefilm i vandoverflade i havnekanal mellem husbåde, området gennemgået,  
husbådene gennemgået, intet at bemærke, nærliggende byggeplads med flydepram gennemgået,  
ligeledes intet at bemærke, miljømyndigheden i København orienteret, beboere informeret om at 
den tynde Dieselfilm ville forsvinde når nu solen skinder, og at beredskabet ikke foretager sig  
yderligere, da spildet er i begrænset omfang ca. 200 m2 langs husbådene.  
 

13:52  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på d 
Detektoren. 
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13:59  Gammel Kongevej  Eftersyn   Eftersyn for røglugt ved elevator, det viste sig at være nogle halogenspots i et udhæng ved  
elevatoren der var defekt. Bygningens elektriker tilkaldt for at udbedre skaden. 
  

15:09  Amaliegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
frakoblet gruppen. 
  

15:55  Dybendalsvej   Olie spild   Mindre benzinspild fra personbil, udlagt 10 liter absodan, skadestedet efterfølgende overdraget til  
Politiet.  
 

16:14  Snorresgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:17  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
17:09  Nordens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra gulvvaskemaskine.  
 
17:33 Amagermotorvejen Trafikulykke  1 pt medicinsk fastklemt i personbil. Frigørelse og oprydning på skadested. 
 
18:18  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
18:20  Nørrebro Station  Person under tog  Person var fri af tog. Faldet ned imellem 2 togsæt. 
 
18:38 Stationsvej  Eftersyn  Eftersyn for løse køreplader på kørebanen. Afspærret hullet og HOFOR rekvireret til at udbedre  

dette. 
 
19:26  Brydes Allé   Eftersyn   Ved ankomst til stedet havde beboer slukket for strøm til tørretumbler samt luftet kælderen ud,  

eftersyn foretaget af tørretumbler med termisk kamera, intet at bemærke. Beboer ville selv 
kontakte vicevært i morgen med henblik på at få en montør til eftersyn af tørretumbler.  
 

20:51  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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21:14  Engvej   Eftersyn   Eftersyn for mulig ildløs i papirkurv på skole, intet at bemærke. 
 
23:39  Nørrebro Vænge  Eftersyn   Eftersyn for røglugt i lejlighed, viste sig at være fra madlavning hos underboen - udluftet  

lejligheden, og opsat en røgalarm.  
 

23:58  Paradisæblevej  Container i det fri  Ild i container med byggeaffald, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum. 
 
00:01  Sjællandsgade  Container i det fri  Ild i container, slukket med 1 HT-rør. 
 
01:20  Nørrebrogade  Container i det fri  Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør. 
 
03:25  Ravnsborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
03:49 Rørvang  Brandalarm  Brand i motor på kran. Sprinkler ikke udløst. 
 
07:39 U-vej Prøvestenen Brandalarm  Ild i container med maling affald. Området afspærret. Konstatering om der var andre farlige  

produkter i container. Slukket med A-skum. Overgivet skadestedet til SMOKA’s personale. 
 

 

 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 

 


