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08:55  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
frakoblet gruppen. 
  

09:10  Peter Graus Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:28  Jyllingevej   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 
10:37  Amagermotorvejen Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udlagt skum forebyggende under personbil,  

som stod i rabatten. Overdraget skadestedet til ambulancetjenesten.  
 

12:10  Arne Jacobsens Allé  Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Trukket køretøjer til vejside, fejet kørebane  
og udlagt 20 liter Absodan. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

12:14 Damhustorvet  Færdselsuheld 2 bil kørt sammen. Større materiel skade. Læge tilset 3 personer der alle blev kørt på hospitalet. 
Oprydning efter FUH. 

 
13:17  Stenosgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:28  Hjortholms Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:42 Solmarksvej  Brandalarm  Blind alarm pga. teknisk fejl. 
 
14:30 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm, detektor udløst uden påviselig årsag. 
 
14:43  Morbærhaven  Røg fra tag   Røg fra 1.sal samt tag. Udlagt BC angreb fra slukning. Brand slukket og skadestedet overdraget til  

Skadeservice. 
 
15:39  Johan Kellers Vej  Eftersyn   Intern alarm i lejlighed, lejlighed undersøgt igennem brevsprække, intet at bemærke. 
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16:00 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm pga. rygning. 
 
16:20  Holbækmotorvejen  Færdselsuheld  Assistance til station Hvidovre.  
 
16:48 Brøndby strand centrum Ild i affald  Ild i plankeværk slukket med HT-rør. 

17:05  Kalvebod Brygge  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:46  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
19:22  Tagensvej   Færdselsuheld  Frigørelse og udtagning af 2 personer fra personbiler efter færdselsuheld. Personerne overdraget  

til ambulancetjenesten og indbragt sammen med yderligere 1 lettere kvæstet person med 
ambulance til RH. Trukket personbilerne til vejkant og rengjort kørebanen for diverse vragdele 
samt udstrømmende væsker Overdraget skadestedet til politiet.  

 
22:02  Viborggade   Eftersyn   Eftersyn grundet røglugt i opgang. Ved beredskabets ankomst konstateredes, at beboer havde  

glemt gryde på tændt komfur. Beboeren havde selv slukket komfur og fjernet gryde. Udluftet 
lejlighed og kontrolleret overskabe mv. for eventuel brandspredning, iab. Overdraget skadestedet 
til beboeren.  
 

22:12  Amager Strand  Ild i affald   Ild i efterladt engangsgrill, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
22:31  Rentemestervej  Brandalarm  Blind alarm grundet ødelagt ABA central. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
22:43  Lygten   Ild i affald   Ild i affaldsbeholder, slukket med vandslukker.  
 
22:59  Nørrebrogade  lld i affald   Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør tilsat skum. Skadestedet overdraget til politiet. 
  
00:04  Mimersgade   Ild i container   Ild i affaldsbeholder, slukket af politiet inden beredskabets ankomst. 
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00:05  Hauser Plads   Eftersyn   Eftersyn for røglugt i lejlighed, iab.  
 
00:07  Hothers Plads   Ild i container   Ild i affaldsbeholder, slukket med HT-rør.  
 
00:12  Sankt Annæ Gade  Ild i bil   Ild i bil slukket med HT-rør tilsat A-skum. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
00:43  Flintholm Alle   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg Hjemmepleje med flytning af patient. 

01:11  Oldermandsvej  Ild i bygning   Ild i container i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Skadestedet overdraget til politiet. 
  
01:44  Frederikssundsvej  Røg fra lejlighed  Røg fra lejlighed grundet glemt gryde på tændt komfur. Vækket beboer og aftaget gryde fra  

komfur. Samt udluftet lejligheden. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

02:38  Møllegade   Bil i det fri   Ild i bil, slukket med 1 C-rør tilsat A-skum. 
 
04:46  Glahns Alle   Affaldsoplag i det fri  Ild i affald i cykelkurv, slukket med HT-rør. 
 
07:23  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 

07:55 Otto Brandenburgs vej Eftersyn  Ild i altankasse. Slukket af overbo før ankomst. 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


