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08:26  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  

detektoren.  
 

08:36  Rådhuspladsen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:38  Vennemindevej  Eftersyn  Ild i underjordisk aftræksrør fra tørretumbler. Røg adskilt og støv mv slukket med  

højtryksrør. Stedet overdraget til politiet.  
 

12:24  Peder Lykkes Vej  Brandalarm  Brandalarm udløst af røg fra smeltet plastikskål på kogeplade. Området udluftet og  
anlæg reetableret.  
 

14:06  Alsgade   Benzinudslip   Opsamling af mindre benzinspild fra personvogn.  
 
15:12 Thorsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
16:57  Gråbrødretorv   Redning  Nedskæring af gren fra træ i ca. 10 meters højde.  
 
17:38 Bystævneparken  Røg fra bygning  112 melding om røg på gangareal. Telefonisk kontakt til lejer, der oplyser om glemt  

med på komfuret.  
Ved beredskabets ankomst, området udluftet og intern varslingsanlæg reetableret.  
 

17:39  Mimersgade   Eftersyn   Ved ankomst konstateres mindre ild i altankasse. Altankasse nedtaget fra stige og  
slukket på gaden med højtryksrør.  
 

18:18 Hvidovrevej   Eftersyn  Eftersyn for mulig fuglerede i affaldsskakt. Intet at bemærke 

 
 

18:21  Fuglebakkevej   Ild i affald  Skraldespand i det fri Intet fundet på adressen.  
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19:07  Struenseegade   Røg fra Lejlighed  Ved ankomst ses let røg fra vinduer 4. tv. Røgdykkerhold indsat med højtryksrør.  
Mindre ildløs i sofa slukket, beboer taget ud på trappen og overgivet til  
ambulancetjenesten. HL Sluk situationsbedømt på gårdside og bagtrappe, intet  
fundet. Røgalarm opsat i lejligheden, skadeservice tilkaldt.  
 

19:44  Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets  
ankomst.  
 

20:09 Nordre Fasanvej Røg fra Lejlighed  Ild i seng/topmadras, slukket med 1 højtryksrør. Lejlighed og trappe udluftet,  
eftersyn af øvrige lejligheder.  Skadeservicefirma tilkaldt.  
 

20:52  Nytorv Brandalarm  Brandarlarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:23  Sjælør Boulevard  Elevatorstop   Elevatorstol stoppet mellem 1. og 2. sal. 1 person hjulpet ud af elevator. Elevator  

overdraget til elevatormontør fra OTIS ved dennes ankomst.  
 

22:15  Christian Paulsens vej Ild i lejlighed   Batteri under opladning antændt, brandspredning til madras. Slukket med 2  
håndildslukkere. 1 person tilset af ambulancepersonale.  
Lejlighed og opgang udluftet. Skadeservicefrima tilkaldt.  
 

22:18  Frederikssundsvej  Eftersyn   Tyverisikringsanlæg med røgkanon udløst. Intet forhold for beredskabet.  
 
22:43 Maribovej  Eftersyn  Udluftning og eftersyn af kælder efter mindre ildløs i vaskemaskine, opsat røgmelder i kælderen, afmonteret 

    vaskemaskine, samt vejledt beboer og udleveret forebyggende folder. 

00:10 Enghavevej   Naturbrand   Ild i ca. 150 m2 kunstgræsplæne. Slukket med 1 højtryksrør.  
 
05:41 Rosenørns alle   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  

Glas udskiftet og anlæg reetableret. 

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


