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08:33 MTV Ø Holbæk Trafikulykke  2 biler kørt sammen, 2 personer med nakkesmerter. Overgivet til ambulancetjenesten. Sikring og  
       oprydning af skadested.  
 
09:16 M Bechs alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fysikforsøg tæt på detektoren. 
 
09:29 Rødager alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af boldspil i gymnastiksal. 
 
09:33 Frydenhøjparken Ass. til hjertestop Assistance til ambulancetjenesten. 
 
10:10  Gammel Køge Landevej  Eftersyn   Eftersyn efter ild i ovn. El afbrudt og ejer instrueret om tilsyn inden opstart.  
 
10:12  Svenskelejren  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:59  Gammel Køge Landevej  Eftersyn   Ved ankomst ild i friture. Slukket med 2 brandtæpper, ingen brandspredning til ventilation eller  
       bygning.  
 
11:31  Stæhr Johansens vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
12:21  Frederikskaj   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:23  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
13:02  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
13:02 Hartkornsvej  Gas ledningsbrud Vej afspærret i begge retninger. Gasselskab underrettet. Ved gasselskabs ankomst bliver der lukket  
       for gassen ellers intet at bemærke. 
 
13:22  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra produktionsanlæg.  
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13:34  Jemtelandsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
16:41  Estlandsgade   Røg fra beboelsesejendom  Dør blev forceret og brand slukket. Mindre glødebrand på et tændt komfur, hvor en rottefænger  
       havde strøet mel ud over både køkkenbord og komfur tidligere. Lejligheden ventileret naturligt. 
 
16:44  Franciska Clausen Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:24  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
18:26  Rosengade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
18:55  Frederiksberg  Runddel  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
19:13  Havdrupvej   Benzin udslip   Ved beredskabets ankomst til stedet kunne det konstateres at der var et mindre benzin spild på  
       vejbanen, bilen var kørt fra stedet, der blev udlagt absodan.  
 
20:08 Hegnet  Eftersyn  Røgmelder aktiveret i tom lejlighed under renovering. Intet at bemærke. Grundet svag røg lugt i  
       området blev røgmelder demonteret og ny røgmelder udleveret som erstatning.  
 
20:21  Holsteinsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
20:47  Annexstræde   Røg fra Butik   Røg fra Butik viste sig ved beredskabets ankomst til stedet at være ild i blade under læsse rampe i  
       baggården, forsøgt slukket af forbipasserende. Endeligt slukket med et HT-rør, efterset med termisk  
       kamera ellers intet at bemærke.  
 
20:55  Marengovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:57  Allégade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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21:58  Axeltorv / Vesterbrogade  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.  
 
22:16  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.  
 
22:38  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Ild i skraldespand uden for butikscenter udløste detektor, via røgspredning ind i butikscenter. Ilden  
       var slukket af vagten på stedet ved beredskabets ankomst til stedet.  
 
22:55 Kindebjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
04:36  Vodroffs Tværgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 
 
06:35  Kongens Nytorv  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


