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10:00 Kirkebjerg Parkvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret, grundet håndværkers arbejde 

10:10  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:18  Skellet  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
11:27  Nordre Fasanvej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:00  Skellet  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
12:00  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
12:30  Nordre Fasanvej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:13  Lyngbyvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:40  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:48  Frederikssundsvej  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Konstateret brud på  

vandledning udf. nr. 82. Llukket for vandet på stophane i umiddelbar nærhed af  
bruddet. Overdraget skadestedet til HOFOR.  
 

13:57  Bryggervangen   Brandalarm   Blind alarm, idet en hjemmerøgdetektor på trappe var aktiveret uden påviselig  
grund. Nedtaget røgalarm og afmonteret batteri, derefter lagt på trappe. Beboer  
videregiver dette til vicevært for snarlig montering af ny røgdetektor.  

14:29 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:48  Nordens Plads  Eftersyn  Brændt papir i affaldsspand, slukket før beredskabets ankomst. Indhold bragt  
udendørs og indgangsparti udluftet.  
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15:41  Struenseegade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

15:47  Skellet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning  
 
16:52  Nyrnberggade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
19:11  Ægirsgade    Trafik ulykke   Foretaget sikring af skadested ved færdselsuheld hvor 2 kørende personbiler og 5  

parkerede personbiler var involveret. Alle personer var kommet ud af køretøjerne  
før beredskabets ankomst. Foretaget afsøgning af skadestedet for evt.  
tilskadekomne personer omkring og under køretøjer, iab. Opsamlet div. stoffer  
samt rengjort kørebanen. Flyttet en personbil fra gade til p-plads ved siden af  
gaden efter aftale med politiet. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

19:46 Agerkær  Brandalarm  Falsk alarm, intet fundet ved Beredskabets ankomst 

19:59  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Ca. 100m2 gulv  
dækket med vand. Opsamlet med 2 vandsugere. Overdraget skadested til  
skadesservice og maskinmester. 
 

20:09  Valdemarsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:36  Forchhammersvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

22:31 Tranevænget  Ild i affald  Ild i seng, slukket med vandslukker 

00:58 Nordre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra popcorn 

04:19 Humlehaven  Ild i hæk  Ild i el skab i hækken til en villa, slukket med 1. HT, eftersyn foretaget. 

07:41 jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 


