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08:06  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra   håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

09:21  Nitivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra   håndværkers arbejde tæt på detektoren.   

09:25  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   

09:56  Margretheholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.   

10:17 Søndre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af teknikers arbejde på anlægget. 

10:22  Helsinkigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.   

10:28 Nyvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   

10:30  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.   

10:31  Esther Møllers Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet  

       gruppen.   

12:10  Trekronergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af upåviselig årsag.   

13:03 Jyllingevej / Motorring 3 Trafikulykke  Lastbil ramt 2 personbiler, sikring af skadested, 2 pt. kørt på hospitalet i ambulance. skadested overgivet til    

       politiet. 

13:52  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet  

       gruppen.  

14:05 Brøndbyøster Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af upåviselig årsag. 
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14:20  Rahbeks Allé   Eftersyn   Eftersyn for nedstyrtet bygningsdel. Hele loftkonstruktionen i en kørselspassage under en  

       beboelsesejendom, var styrtet ned pga. en konstruktionsfejl. Da vi ikke med sikkerhed kunne vide om der var    

       personer fanget under bygningsdelene, blev Politiet med hunde tilkaldt. Ydermere blev to redningskøretøjer  

       rekvireret. Politiets hund afsøgte stedet uden at markere nogen fund. For en sikkerheds skyld, blev  

       mandskab sat i gang med at skære det hele fra hinanden, for derved at udelukke at personer kunne være  

       fanget under bygningsdelene. Ingen personer fundet.   

15:10 Park allé  Trafikulykke  Lastbil påkørt cyklist, skadested overgivet til politiet. 

15:22  Scandiagade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.   

15:29 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp grundet sprunget vandrør.   

16:11  Bispebjerg Bakke  Elevator stop   Assistance til elevator stop. Åbnet elevatordør og hjulpet kvinde ud.   

16:26  Farumgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af upåviselig årsag.    

16:41  Amalienborg Slotsplads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   

17:21  Oslo Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   

17:33  Otto Mønsteds Gade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt på Politigården. Ved ankomst svag røglugt "varm elektronik". Lokaliteterne gennemgået  

       med termisk kamera - iab.   

17:45  Lersø Parkallé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.   

17:47 Vestager  Ild i lastbil  Ild i speciallastbil, slukket med to HT-rør. 
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21:25 MTV Holbæk  Trafikulykke  Solouheld, 1 pt. der køres på RH traume i ambulance. Yderligere en bil kørt op i vragrester, der ødelægger  

       bundkar med oliespild til følge. Der udlægges absodan på ca. 200 m. MTV. 

22:21  Peder Skrams Gade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt, viste sig at stamme fra en defekt sparepære. Eftersyn foretaget - iab.   

22:51  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


