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08:57 Store Strandstræde Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

09:31 Lautrupsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

10:11 Lyngbyvej  Trafik ulykke  Lastbil påkørt personbil. Der var kun materiel skade. Sikret skadestedet samt kørt personbil ind til  

siden. Politiet overtog skadestedet. 

11:10 Kirkebjerg allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:15 Lipkesgade  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

11:38 Struensegade  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

12:02 Artillerivej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:02 Dronningensgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:53 Nørre Voldgade Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

15:07 Hornbækgade  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. 

15:18 Bispebjerg Bakke Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøringsarbejde. 

15:32 Vinhaven  Forurening  Oprydning efter færdselsuheld. 
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16:10 Gothersgade  Røg fra Lejlighed Mindre brand i elinstallation, forsøgt slukket af beboer med pulverslukker før beredskabets  

ankomst. Rekvireret ambulance for kontrol af beboer for evt. røgforgiftning. Foretaget  

efterslukning af glødebrand i lejlighed, iværksat ventilering/udluftning samt lukket for gas i  

lejlighed. Køkken røgskadet, gas-installation varmeskadet. Overdraget skadestedet til politi og  

skadeservicefirma. 

16:21 Sankt Annæ Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:31 Folehaven  Ild i skraldespand Foretaget eftersyn, intet at bemærke.  

16:43 Strandvejen  Brand Andet  Ild i ilt-slange opstået ifm. rygning. Ved ankomsten var branden slukket. Lukket for ilt flasken samt  

foretaget eftersyn. Overdraget patienten til ambulancen. 

17:35 Bymuren  Naturbrand  Mindre naturbrand slukket med HT-rør. 

19:44 Sankt Annæ Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:51 Hjulmagerporten Naturbrand  Slukket ild i knallert. 

20:14 Avedøre Tværvej Naturbrand  Mindre naturbrand slukket med HT-rør. 

21:17 Krusågade  Eftersyn  Eftersyn efter at beboer havde glemt mad på tændt komfur. Beboeren havde selv slukket for  

komfur og fjernet gryden. Foretaget eftersyn, iab. 

23:05 Lærdalsgade  Brand El-inst.   Kortslutning i el-ledning til ventilationsanlæg. Branden var slukket ved ankomsten og ligeledes var  

strømmen afbrudt. Foretaget eftersyn, iab. 
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23:10 Voldgaden  Naturbrand  Mindre naturbrand slukket med HT-rør. 

00:54 Løngangstræde Røg fra trappe  Blind alarm, idet anmelder antog damp fra sprunget fjernvarmerør for røg fra brand. Eftersyn  

foretaget. Konstateret kraftig dampspredning til køkkentrappe, åbnet vinduer i opgang for at lufte  

dampen ud. Rekvireret fjernvarmevagt. 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


