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08:47 Stengade   Olie spild   Rengøring af vejbane for oliefilm. Spærret Stengade for trafik samt spulet vejbane med HT-rør tilsat A- 
     skumvæske. 
 
08:59 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret i forbindelse med rengøring. 

09:33 Tjørnehusene  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:39 Produktionsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning.  

10:01  Niels Brocks Gade  Eftersyn   Røgudvikling fra ventilator i kontor, kølet med CO2-slukker af håndværker. Foretaget eftersyn med termisk  
     kamera, iab. Nedtaget ventilator samt afmonteret ledning. 
 
10:12 Brøndbyvester Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad. 

10:20  Randersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:30 Fortvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning. 

12:14  Classensgade   Eftersyn   Eftersyn foretaget med termokamera grundet melding om røglugt i butik, intet at bemærke. Foretaget  
     udluftning samt overdraget skadestedet til butikschefen. 
 
12:32  Elga Olgas Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:51  Junggreensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet  
     gruppen. 
 
13:25 Langebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:27  Studiestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
15:08  Titangade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets  ankomst.  
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16:38 Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
16:48  Lyshøjgårdsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Kbh med flytning af patient.  
 
17:11  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra ovn. 
 
19:46 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikkers arbejde på anlægget. 

20:16 Forchhammersvej Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen i Frederiksberg Kommune med flytning af patient.  
 
20:50 Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
21:30 Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
21:48  Hans Tavsens Gade  Ild i skraldespand  Ild i affald, slukket før beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, iab.  
 
22:48  Platanvej   Ild i bil   Ild i personbil, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skumvæske.  
 
22:53  Mågevej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
23:08  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
23:39  Julius Bloms Gade Eftersyn   Eftersyn foretaget gennem vinduer, konstateret tændt stearinlys i lysestage Stefansgade (flaske) i lukket  
     cafe. Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen risiko forbundet med ovenstående. Det aftales med Vct.  
     at politiet kan rekvirere ejer alt. låsesmed for adgang til cafe for slukning af stearinlys. 
 
07:32 Jagtvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning.  
 

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


