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09:29 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp/os fra madlavning 

09:52  Åkandevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:26  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:26  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:40  Vester Søgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren  
 
12:44  Bremensgade   Eftersyn   Eftersyn af alarm fra intern røgmelder, tjekket via brevsprække, Intet at bemærke.  
 
12:50  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet  
     gruppen. 
 
13:26  Skovduestien   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, ild i gryde som var slukket ved vores ankomst.  
 
13:37  Kochsvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.  
 
15:15  Klosterstræde   Assistance  Drejestigen rejst for at lukke vindue. Assistancen udført efter aftale med AC.  
 
15:38  Carl Jacobsens Vej  Ophjælpning   Ass. til ophjælpning. 

17:41 Søndre Ringvej  Trafik ulykke  3 personbiler impliceret, derudover var en sidste bilist kørt videre, rekvireret ambulance til PT med 

    nakkesmerter, kørebanen ryddet for de havarerede køretøjer, udlagt absodan, skadested overdraget til  

    indsatsleder politi. 

18:03  Istedgade   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, Ild i muld i potteplante, slukket ved ankomst af beboer med en  
     spand vand.  
 
18:25  Bag Søndermarken  Røg fra Lejlighed  Beboer havde glemt brødrister, som havde givet lidt røg. Lejlighed og opgang udluftet, 1 person tilset af  
     Ambulance, skadested overdraget til politi. 
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19:49 Nordre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af rygning tæt på detektor. Anlægget overdraget til maskinmester. 

20:10  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:56  Spontinisvej   Eftersyn   Eftersyn for røg, beboer havde observeret røg over for hendes lejlighed.  
 
22:06  Grønnegade   Eftersyn   Eftersyn af intern røgmelder, madlavning var årsag til alarmen.  
 
22:22  Nørrebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:30 Kisumparken  Ild i knallert  Formentlig påsat brand i knallert slukket med 1. HT 

22:23  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:32  Øresundsvej  Eftersyn  Røg fra Lysmast, hund tisset på lygtepælen og der kom røg og gnister.  
 
22:37  Fogedgården   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:39 Østergade   Brandalarm  Blind alarm, alarmen var aktiveret af røg fra tyverisikring. 

00:34  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, alarmen var aktiveret på grund af røg fra tyverisikring. 

01:03 H J Holst vej  Ild i bygning  ild i personbil, slukket med 1. HT, valid adresse var i stedet Valhøjs Alle, yderligere en personbil forsøgt 

     antændt, samt varmeskade på en sidste personbil. Skadested overdraget til indsatsleder politi.  

01:17 Glentemosen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

01:49  Æbeløgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

01:54 Risbjergvej  Brandalarm  Ildløs i skraldespand, røgspredning til andre rum samt loft via ventilationsanlæg, bygningen udluftet. 

02:21  Rovsingsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
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03:30  Store Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

 

 

 

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


