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08:07  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
08:36  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
08:38  Søpassagen   Ild i skraldespand  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke, konstateret at "røgen" var damp fra udluftningsrør. 
 
08:50 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret af ukendt årsag. 

08:54 Holmens Kanal   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra ukrudtsbrænding uden for bygningen.  
 
08:57  Thorsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

09:49 Dybenkærvej  Trafik Ulykke  Sikring af skadested, oprydning efter trafikulykke, skadested overdraget til politi. 

09:59 Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
11:16 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm 

12:07 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

12:17 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikkers arbejde på anlægget udløste alarmen. 

14:08  Finsensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:18  Sydhavns Plads   Brandalarm   Brandalarmeringsanlæg aktiveret pga. røg fra kortslutning i batterilader. Personalet havde afmonteret  
     batterilader og udluftet lokalet. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 
 
16:37  Strandvænget   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, konstateret at "røgen" var damp fra fjernvarmerør. 
 
17:33 Brøndby Nord Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 
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18:02  Kultorvet   Eftersyn   Mindre brand i parasol stående i det fri, slukket med 1 HT-rør. Orienteret politiet på stedet. 
 
18:56 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret af ukendt årsag. 

18:59  Wagnersvej   Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade på bibliotek. En intern vandtank til blomsterkasser var  
     defekt. Vandsystemet var afbrudt ved beredskabets ankomst. Ca. 20 liter vand var løbet ud, tørret vandet op  
     med svaber. 
 
19:59  Edvard Griegs Gade  Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 C-rør. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
20:03  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

21:37 Solhusene  Eftersyn  Mindre ildløs i køkken, slukket før beredskabets ankomst, eftersyn foretaget. Beredskabet opsatte herefter  

     røgmelder i lejligheden. 

 

23:01  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

23:08 Søvangsvej  Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1. HT. 
 
23:40  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   2 termomeldere var aktiveret på ABA-centralen, årsagen var muligvis varmepåvirkning.  
 
23:41  Dannevirkegade  lld i bil   Brand slukket ved beredskabets ankomst, eftersyn foretaget, orienteret politiet.  
 
00:53  Gransangervej   Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 HT-rør. Bil udbrændt, orienteret politiet.  
 
01:43  Herjedalgade   Ild i lastbil   Ild i lastbil, slukket med 2 HT-rør tilsat skum. Dieseltanken på lastbilen var Kløvermarksvej varmepåvirket og  
     utæt i toppen. Tilkaldt beredskabets kemienhed til assistance og opsugning af ca. 200 liter dieselolie fra  
     tanken. SMOKA modtagercenter rekvireret til afhentning af beholder med overflyttet diesel. 
 
01:53 Robinievej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af Teater Røg. 

02:13  Sankt Hans Gade Bål på gaden  Bål på boldbanen, slukket med 1 HT-rør. Politi på stedet.  
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03:47  Center Boulevard  Ild i bil   Ild i 3. biler, yderligere 2 biler varmeskadet på siderne, begrænset og slukket med 2 HT-rør tilsat skum.  
 
04:17  Njalsgade   Springtæppe   Assistance til politiet, mødt. Ej i brug. 

 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


