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08:55 Købmagergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:33 Prøvensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet udstødningsgas 

10:34  Danasvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
10:43 Herstedsvang  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet udstødningsgas fra truck 

11:13 Herstedsvang  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet udstødningsgas fra truck 

11:14 Meinungsgade   Ild i container   Mindre ildløs i container i det fri, slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab.  
 

11:31  Borgmester Fischers vej Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
13:54  Kastelsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
14:48 Ejby Mosevej  Ild i affald  Kortslutning i el motor på kran, foretaget eftersyn med Termisk kamera intet at bemærke 

15:39 Holbækmotorvejen Trafikuheld  Sikring af skadested, indsat nødbehandler, assisteret ambulancetjenesten og ryddet kørebanen. 

16:54 Tybjergparken  Ild i skur  Mindre ildløs i legehus slukket med 1. HT 

16:58  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde  
tæt på detektoren  
 

19:06  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:07  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning  
 
21:15  Jernbane Allé   Stand by for politiet  Stand by til politiet i forbindelse med fund af mistænkelig kuffert på metro station.  
 
21:40  P.G. Ramms Alle  Eftersyn   Eftersyn efter afbrænding af fyrværkeri på tag. Stigen rejst, intet fundet.  
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21:48  Valhalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  

22:17  Toftegårds Allé   Ild i skraldespand Ild i skraldespand på busstop, slukket før beredskabets ankomst.  
 
23:11  Galionsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 
23:15 Solkrogen   Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med højtryksrør.  
 
00:52  Banevingen   Ild i affald  Bål anlagt ved bålsted, ingen personer på stedet, slukket med vandslukker.  
 
01:10  Flæsketorvet   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm, udløst af røg fra tyverisikringsanlæg.  
 
03:27  Ild i bil   Ild i bil  Ild i bil slukket med højtryksrør tilsat A-skum.  
 
03:41  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:19  Johan Semps Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

 

 

 

 

 

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


