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08:13 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp/os fra medlavning. 

08:17 U-Vej   Ild i bil  Efterslukning i motorrum efter tidligere brand (i morges). Afmonteret jernplade for adgang samt slukket  
     glødebrand med HT-rør tilsat A-skumvæske. 
 
08:29  Nørre Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:48  Rentemestervej  Brandalarm   Detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning idet en bolle havde fået for lang tid i Micro ovn.  
     Meget røg i køkken og i gangareal, foretaget udluftning af begge. Eftersyn foretaget, iab. 
 
09:03 Kalvebod Brygge Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøringsarbejde.  
 
09:46 Prinsesse Charlottes Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
10:00  Nyelandsvej  Forurening  Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved olielækage fra bundkar på  
     personbil. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
11:37  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets. ankomst.  
 
12:38  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:38  Haraldsgade   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.  
 
15:46  Rygårds Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

18:05 Kirkegade  Røg fra bygning  Mindre ildløs i udhus, slukket med 1. HT. 

15:46 Rygårds Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:33  Pilestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:48  Voldboligerne   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
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17:52 Frue Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon. 

20:15  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:30  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:36 Kejsergade   Eftersyn  Ild i rulle med WC-papir, slukket ved at placere rullen i toilettet før beredskabets ankomst. Foretaget  
     eftersyn med termisk kamera, iab. 
 
20:38  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:28  Ernst Kapers Vej  Redning  Assistance til ambulancetjenesten med dørforcering for adgang til patient. Overdraget skadestedet til  
     ambulancemandskabet. 
 
21:29 Islevbrovej  Ild i knallert  Ild i knallert slukket med 1. HT. 

21:40 bakkestien  Ild i bygning  Ild i havehus, indsat en røgdykker hold til indvendig slukning, bygning ventileret med overtryksventilator. 

     Bygning efterslukket med henblik på sporbevaring. Skadeservice tilkaldt til følgeskadebekæmpelse. 

     skadestedet overdraget til politi. 

23:52  Alsgade   Røg fra kælder   Ild i kælder (tørretumler), slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn af stuelejligheder samt  
     Dannevirkegade samt foretaget udluftning af lettere røg i stuelejlighed Dannevirkegade. Under  
     fremkørsel besked om samtidig melding om ild på loft på Dannevirkegade. Disponeret Slukningsenheden  
     til rekognoscering af loft. Foretaget eftersyn af loft Dannevirkegade og konstateret lettere røg og varme   

ved motor. men ingen brand i aftrækskanal fra tørretumler. Foretaget udluftning samt yderligere visuel  
 kontrol i aftrækskanal samt konstateret at temperaturen var på  nedadgående. Overdraget skadestedet til  
 politiet og skadeservicefirma. 

 
01:44 Vandkunsten  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine.  
 
02:13  Møllegade   Eftersyn   Eftersyn i forbindelse aktiveret røgalarm i lejlighed, viste sig at være glemt mad i ovn, maden taget ud og  
     kølet i vask, udluftet lejlighed for røg og opsat røgalarm igen.  
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04:34  Holmbladsgade  Ild i bil  Ild i bil, uden plader, slukket med HT samt tilsat A skum, batteri afmonteret, skadested overdraget til politiet. 
 
06:59  Hans Knudsens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
07:23  Tietgensgade   Ild i skraldespand Brand i skraldespand i det fri, slukket før brandvæsnets ankomst. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


