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10:07 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

10:28 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af madlavning. 

13:07 Ny Kongensgade Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

13:33 Carl Plougs Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  

udførelse af andet arbejde. 

13:33 Krystalgade  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

13:43 Bryghuspladsen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13:56 Dragør Havn  Oliespild  Mindre oliespild fra båd, sagen overgivet til JRCC. 

15:03 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

18:34 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

19:10 Rosenlund Sidevej Eftersyn  Slukket anlagt bål, sagen overgivet til politiet. 

20:10 Hulgårds Plads Redning Andet Kvinde var blevet låst inde på et offentligt toilet, Vej og Park kom til stedet så kvinden kunne  

komme ud. 

21:46 Njalsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

21:57 Vejlands Allé  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld samt oprydning efter uheldet. 
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22:08 Valby Langgade Røg fra Lejlighed Affald i bund af affaldsskakt i svalegang på 1. sal udbrændt, ingen yderligere skade. Foretaget  

efterslukning med haveslange samt eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

23:41 Brøndby Strand Kirke Naturbrand  Slukket brand i ca. 100 m2 buske og småtræer. 

01:52 Jernbane Allé  Eftersyn  Konstateret op strømmende vand på fortov fra sprængt vandledning under fortov. Lukket for  

stophane til vandledning samt overdraget skadestedet til HOFOR. 

04:09 Polensgade  Eftersyn  Blind alarm, idet en intern røgdetektor på loft var aktiveret uden påviselig grund. 

07:37 Blegdamsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

   

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


