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08:09 Krogagervej  Eftersyn  Eftersyn gr. mindre ildløs i spagnumbed, intet at bemærke. 

08:12 Hesseløgade  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

08:16 Otto Busses Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:51 Guldbergs Have Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

10:46 Lille Kongensgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

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

11:10 Højstrupvej   Eftersyn  Ild i 1/4 m2 græs og bundvegetation, slukket af beboer, eftersyn med termisk kamera, intet at  

bemærke. 

11:11 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

11:17 Slotsholmsgade Brandalarm  Fejlalarmering fra VC, station Fælledvej var allerede på stedet ved vores ankomst. 

12:19 Sundparken  Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed viste sig at være røg fra altankasse, formentlig fra et cigaretskod. Altankasse  

slukket ved ankomst af plejer med vand fra bruser. Beboer var i lejligheden men var ikke berørt af  

branden. Eftersyn foretaget, iab. 

12:35 Åkandevej  Eftersyn  Beredskabet blev fejlagtigt tilkaldt af personale på stedet, der tog fejl af tyverialarmen og  

brandalarmen og ringede 112. 

15:18 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet flere detektorer var aktiveret på grund af støv fra arbejde. 
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15:46 Havnegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

15:58 Store Kannikestræde Eftersyn  Eftersyn for vandskade. Ved ankomst oplyser anmelder at de selv havde lukket for vandet, og at  

pedel var tilkaldt. De ville selv håndtere vandskaden. 

16:19 Strandgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:33 Esther Møllers Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

17:06 Esther Møllers Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

18:25 Ruten  Ild i affald  Ild i skraldespand, var slukket ved ankomst. 

18:27 Øresundsmotorvejen Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

19:08 Kenny Drews Vej Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

19:12 Strandgade  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

19:41 Turpinsvej  Ild i knallert  Ild i knallert og plankeværk, slukket med HT-rør. 

19:56 Mjølnerparken Elevator stop  Elevatorstop, elevatorstol stoppet 20 cm over stue niveau, åbnet dør og hjulpet 2 børn ud. 

20:15 Park Allé  Oliespild  Mindre spild af ukendt fedtet stof på vejbanen. Udlagt absodan og rengjort kørebanen.  

20:18 Vestergårdsvej Naturbrand  Mindre brand i plankeværk, slukket med HT-rør. 
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20:56 Vestergårdsvej Naturbrand  Glødebrand i plankeværk, slukket med HT-rør. 

21:02 Neergårds Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

21:07 Slotsholmsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra elkedel. 

21:39 Henrik Gerners Plads Assistance  Assistance i forbindelse med nedtagning af flagline. 

21:57 Nørrekær  Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

00:35 Dronningens Tværgade Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed viste sig at være mindre brand på træ tagterrasse ca. 8 m2. Udbrændt ca. 1/2 m2  

brædder slukket af beboer før beredskabets ankomst, brækket tre gulv brædder op for eftersyn  

med hånd og termisk kamera på tagpap under træterrasse, intet at bemærke. 

00:43 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

01:33 Stadens Vænge Ild i container  Ild i container, slukket med HT-rør tilsat skumvæske. 

03:18 Herstedvestervej Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

05:18 Peter Bangs Vej Eftersyn  Ild i blomsterkumme på altan, slukket med vandslukker. 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


