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09:03  Emil Chr. Hansens Vej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

09:09 Stationsparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

09:16 Frydenhøjparken Assistance til ophjælpning Assistance til flytning af tung patient. 

09:17  Amerika Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers, arbejde tæt på detektoren.  
 
09:54  Hvidkildevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:47  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren. 
 
11:40 Gadagervej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

14:04 Nordre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:05  Svanemosegårdsvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
14:59  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

15:01 Motorring 3.  Trafikulykke  Sikring af skadested, udlagt absodan, samt oprydning på skadestedet, skadested overdraget til ISL politi 

16:03  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengørings middel.  
 
16:32 Hornemanns Vænge  Assistance til ophjælpning Ass. til kbh. kommune med ophjælpning.  
 
16:41  Bådehavnsgade  Røg fra bygning  Ild i 5 biler på bilskrot plads, slukket med 2 HT tilsat A-skum.  
 
16:59  Godthåbsvej   Røg fra bygning  Blind alarm idet anmelder havde antaget røgkanon for røg fra brand.  
 
22:19  Prags Boulevard  Ild i bil   Ild i 3 biler, slukket med 2 HT tilsat A-skum. 
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23:03 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor som blev aktiveret grund damp fra rengøring 

00:00  Ørestads Boulevard  Ild i bil   Ild i 3 biler, slukket med 2 HT tilsat A-skum. 

00:18 Strandskolevej  Ild affald  Ild i aviser i skraldespand, slukket med 1. HT 

00:56  Amagerbrogade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt, intern røgmelder aktiveret.  
 
01:54  Thorsgade   Redning  Fastklemning, beboer på plejehjem sad fastklemt i sengehest.  
 
03:10  Sigurdsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:28  Ved Vesterport   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:51 Østbanegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet vandskade. 

 

 

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


