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09:58 Jagtvej  Bål på gade  Mindre bål i det fri slukket med HT-rør. 

11:14 Valby Tingsted Eftersyn  Mindre brand i parasol, slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn samt bedt  

personalet om at tilkalde elektriker. 

12:16 Bellahøjvej  Eftersyn  Eftersyn for mulig røgudvikling fra lejlighed. Foretaget eftersyn på trappe, på bagside og i lejlighed,  

intet fundet. Politiet overtager.  

12:22 Sundholmsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:58 Vesterbrogade Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

13:51 Glentemosen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:47 Vesterbrogade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:08 Vermlandsgade Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund. 

16:31 Grønneled  Eftersyn  Slukket ild i større spagnumbed. 

19:04 Arni Magnussons Gade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

20:34 Blytækkerporten Oliespild  Oliespild fra motor på personbil. Udlagt absodan og rengjort kørebanen. 

21:14 Sønderjyllands Alle Assistance til politiet Assistance til politiet ifm. indtrængning. 

21:31 Rødovrevej  Ild i kælder  Slukket ild i tørretumbler i kælder. Ventileret kælderen med overtryksventilator og frakoblet  

tørretumbler. Opsat 2 x røgmelder. 
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22:27 Godthåbsvej  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Overdraget skadestedet til politiet. 

22:39 Hillerødgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

23:17 Sydhavnsgade  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

23:55 Nimbusparken Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

00:53 Køge Bugt motorvejen Trafikulykke  Sikring og oprydning af skadested efter trafikuheld med peronbil og varebil. 

01:48 Frankrigsgade  Ild i lejlighed  Ild i køkken, slukket med HT-rør. Beboer var kommet ud af lejligheden før Beredskabets ankomst  

og dør mellem lejlighed og trapperum var lukket. Tryksat opgang før indtrængning ved brug af  

overtryksventilator for at undgå røgspredning til trapperum. Foretaget udluftning og efterset  

samtlige lejligheder over branden. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. 

02:09 Albertslund Station Ild i skraldespand Mindre brand i skraldespand, slukket før Beredskabets ankomst. 

04:12 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

04:18 Sønder Boulevard Eftersyn  Eftersyn for aktiveret røgalarm. Da ingen var hjemme på adressen blev drejestigen tilkaldt for at  

skaffe adgang via vindue. Nedtaget og deaktiveret røgalarm. 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


