
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

09:29 M Bechs Alle Brandalarm Blind alarm pga. teknisk fejl.

10:12 Stensbjerg Min. forurening-Mindre spild Større spild af olie på vejbane, udlagt absordan over en strækning på ca. 2,5 km.

10:41 Artillerivej Brandalarm En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

11:36 Rådhuspladsen Trafikulykke Sikring af skadested, 2 biler flyttet ind på fortov, skadestedet overdraget til politiet.

11:54 Amagerfælledvej Trafikulykke Færdselsuheld mellem 2 biler. 2 personer tilset før ambulancerne ankom. Opsat advarsel trekanter, 

udlagt og opsamlet 3 poser kattegrus. Bilerne skubbet ind til siden, og vejbanen fejet for autodele. 1 

person indtransporteret med ambulance til hospitalet, og skadestedet overdraget til politiet.   

12:52 Linde Allé Brandalarm Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

13:42 Hoffmeyersvej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag, idet centralskabet var retableret ved beredskabets ankomst.

15:18 Sandbækvej Ild i bil Ild i bil, slukket med 1 HT- Rør. Bilen trukket ind til siden og vejbane fejet.

15:53 Lyngbyvej Trafikulykke Sikring af skadested indtil 2 biler kunne flyttes ind i nødsporet, 1 patient overdraget til 

ambulancetjenesten, skadestedet overdraget til politiet.

16:30 Brydes Allé Ass. til ophjælpning Hjulpet patienten op i seng hjemmehjælpen overtog.

16:39 Tranehavegård Ass. til ophjælpning Ass med ophjælpning til sundhed og omsorgsforvaltningen.

18:36 Humletorvet Brandalarm En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. Fejl på anlæg som meldes til 

servicefirma via vagtcentralen.

19:17 Ved Bellahøj Nord Elevatorstop 3 personer lukket ud af elevator ved hjælp af trekant nøgle.

19:46 Colbjørnsensgade Brandalarm En mindre brand i en elkedel medførte aktivering af hotellets brandalarmeringsanlæg. Afbrudt 

strømforsyning til elkedlen samt foretaget udluftning af værelse og gang. Tilkaldt skadeservicefirma til 

følgeskadebekæmpelse. Orienteret personalet på hotellet.   

19:57 Porcelænshaven Brandeftersyn Intern brandmelder aktiveret i 3 etagers lejlighed, visuel rundering foretaget udefra på forside og 

bagside. Intet at bemærke. Lejligheden var fraflyttet og under renovering. Vagtcentralen vil forsøge at 

kontakte udlejer og orientere om aktiveret brandmelder. 
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20:52 Priorparken Brandalarm Blind alarm, idet en alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.

23:16 Sundparken Ass. til ophjælpning Patient hjulpet op i seng.

00:54 Kvægtorvsgade Ild i Container i det fri Affaldscontainer slukket med HT-rør. Container bort brændt, ingen yderlige skader.

00:57 Lundtoftegade Redning Andet Assistance til politiet.

02:27 Mørkhøjvej Ild i Container i det fri Ild i knallert, slukket med HT-rør, cykelsti ryddet for vragdele.

06:58 Brandholms allé Ild i lejlighed Ild i pande på komfuret. Slukket ved ankomst. Køkkenet ventileret og patient indtransporteret med 

ambulance til hospitalet med forbrænding på underarm. Skadestedet overdraget til skadeservice.

07:02 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.

07:58 Kraftværksvej Brandalarm Blind alarm uden påviselig årsag.
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