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08:27 Klubiensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

08:31 Orient Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

09:07 Folke Bernadottes Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

10:38 Frederikssundsmotorvejen Forurening  Spild af olie på tilkørselsrampe. Udlagt absodan og rengjort kørebanen. 

11:12 Reberbanegade Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

12:05 Galionsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

13:07 Kulvej  Eftersyn  Assistance til beboer i forbindelse med utæt gasflaske. Stoppet udsivning og rådet beboer til at få  

ombyttet flasken hos leverandøren. 

13:26 Amagerbrogade Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Rengjort kørebane, udlagt absodan samt  

fjernet køretøjer fra kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet. 

14:24 Istedgade  Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet tændt grill inden døre. Båret grill til gade og slukket med HT-rør. Udluftet  

lejlighed og overdraget beboer til ambulancepersonale for kontrol for røgforgiftning. Overdraget  

skadestedet til politiet. 

14:30 Kronprinsensgade Elevatorstop  Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud. 

16:03 Halfdansgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

16:10 Kalvebod Brygge Eftersyn  Eftersyn i forbindelse med gaslugt i det fri ved kajkant. Intet fundet. 
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16:39 Mosedalvej  Ild i lastbil  Ild i lastbil, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 

18:11 Fuglefængervej Eftersyn  Assistance til borger der havde smækket sig ude af lejlighed med komfur tændt. Rejst drejestige for  

adgang via altandør samt åbnet hoveddør for borger. 

18:25 Sundparken  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

18:41 Ragnhildgade  Ild i græs  Ild i bevoksning i gård, slukket ved beredskabets ankomst. Efterslukket gløder omkring  

bevoksningen. Skadestedet overdraget til politiet. 

18:42 Halfdansgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

18:55 Industriholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:09 Rørvang  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:15 Ved Amagerbanen Naturbrand  Mindre ildløs i blomsterkumme, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

20:45 Tagensvej  Eftersyn  Eftersyn idet person havde tabt tændt cigaret ind gennem åbent vindue til lejlighed på 2. sal. 

     Rejst lift for adgang til lejlighed og fjernet cigaret. 

21:05 Esbern Snares Gade Naturbrand  To personer havde anlagt bål i bålfad på fast underlag af mursten, de blev bedt om at slukke bålet,  

politiet overtaget skadestedet. 

21:49 Ndr. Engvej  Brand i kolonihavehus Ild i køkken/alrum i kolonihavehus slukket med HT-rør. Nedtaget loft og væg for afslukning af  

glødebrand. Ventileret huset og overdraget skadestedet til skadeservicefirma.  

23:15 Bachermindesvej Bål på gaden  Bål på gaden, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 
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23:16 Ågerupvej  Eftersyn  Beboer havde registeret lyden fra en brandalarm i kælderrum. Ejeren af kælderrummet var til  

stede, men havde dog ingen nøgle. Låsen klippet på opfordring af ejeren af kælderrummet og  

brandalarmen blev slukket. 

00:00 Livjægergade  Eftersyn  Eftersyn for intern røgalarm, for-og bagtrappe undersøgt, lejligheder undersøgt ved brevsprækker,  

intet at bemærke. 

00:32 Serridslevvej  Container i det fri Ild i container, slukket med HT-rør med skumforsats. 

01:48 Prinsessegade  Røg fra lejlighed Røg fra lejlighed grundet ild i opvaskemaskine, slukket med HT-rør. To beboere udtaget fra  

lejlighed og overdraget til sundhedspersonale på stedet. Ventileret lejlighed med  

overtryksventilator. Kontrolleret lejligheden over branden, iab. Overdraget skadestedet til politi og  

skadeservicefirma. 

02:40 Bispebjerg Bakke Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

05:37 Vestskoven  Trafikulykke  Oprydning efter mindre færdselsuheld.  

05:53 Sjælør Boulevard Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

07:24 Nyropsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


