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08:24 Sydhavnsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

08:31 Bispebjerg Bakke Eftersyn for røglugt Eftersyn for røglugt, ild i blade i bunden af udluftningsbrønd fra vaskeriet. 

08:32 Lersø Parkallé  Brandalarm  Blind alarm, alarmtryk fejl aktiveret af rengørings personale. 

09.05 Kirkebjerg Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

10:05 Nørre Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:28 Sundbygårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

13:42 Thorsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13:48 Ny Adelgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet  

gruppen. 

14.26 Sollentuna Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon. 

14:58 Nørre Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon. 

16.09 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

18.08 Lundedammen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

18:23 Bernstorffsgade  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

18:31 Øster Farimagsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine. 

19:37 Steen Blichers Vej Eftersyn  Foretaget eftersyn med termisk kamera efter brand i gardin, slukket før alarmering af beredskabet.  

Konstateret mindre brand- og sodskader, i øvrigt iab. 
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21:16 Kobbelvænget  Container-Mindre brand Ild i papirkurv, slukket med vandslukker. 

21:37 Kobbelvænget  Container-Mindre brand Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør. 

22:18 Lersø Parkallé  Brandalarm  Efterset bolig efter mindre brand i dyne, slukket før alarmering af beredskabet. Beboer overladt til  

plejepersonale, i øvrigt iab. 

22:33 Rosenborggade   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

22:58 Bredgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine. 

23.05 Prins Knuds Dæmning Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fejl på anlægget.  

23:13 Skibelundvej  Skraldespand i det fri-Brand Ild i papirkurv, slukket med vandslukker og lidt vand fra HT-rør. 

23.20 Egelundsvej  Bål på gaden  Bål på gaden, slukket med HT-rør. 

23.22 Friheden Station Elevator stop  Nødsænket elevator og hjulpet 2 personer ud. 

00:03 Struenseegade  Container i det fri-Brand Mindre glødebrand i skraldeposer. Slukket af G4S vagt før beredskabets ankomst. Eftersyn fortaget med  

termisk kamera i.a.b.. 

00.14 Brøndbyøster Station Container i det fri-Brand Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør. 

00:19 Tøndergade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon. 

00:21 Bredgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

00:49 Frederiksborgvej Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
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01:27 Haraldsgade  Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Skabt adgang til motorrum og bagagerum med spreder, for at afmontere  

kabler fra poler på batteri. Kabine kraftigt brandskadet. Skadested overdraget til politiet. 

02:28 Skelbækgade  Personredning  Assistance til politiet med højderedning. Flere unge mennesker var klatret op i toppen af byggekran. Ved  

beredskabets ankomst var alle begyndt at klatre ned på jorden, hvorfor beredskabets højderedningsindsats  

ikke blev nødvendig. 

02:45 Stormgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

02:57 Tinggården   Eftersyn  Foretaget eftersyn grundet melding fra beboer om brandlugt fra underliggende lejlighed. Beboer forsøgt  

vækket i lejligheden op 2. tv. dog uden resultat.  (tændt lys og kørende fjernsyn på adressen). Adgang via 

åben altandør på 2. tv ind i lejligheden ad 12 meter stige og finder en sovende person og en tørkogt gryde  

i køkkenet. Personen vækket og lejligheden udluftet. 

05:08 Wagnersvej  Elevator stop  Elevatorstol sat sig imellem 2 og 3 sal. Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud. 

05:37 Bredgade  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

07:10 Allégade  Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


