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08:51 Lillekær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.  

09:07 Glentemosen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

09:14 Kamstrupvej  Eftersyn  Blind alarm, røg fra asfaltarbejde blev forvekslet med ildløs. 

09:43 Fuglsang Allé   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.  
 
10:36 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde. 

11:00  Humletorvet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
11:23 Åmarksvej  Brandalarm  Falsk alarm, idet et brandtryk var aktiveret af en ikke identificeret person.  

11:38  Vesterbrogade  Eftersyn   Eftersyn for glasstykker på tag, som var i fare for at falde ned. 3 stk. glasstykker nedtaget.  
 
12:10 Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:55  Løngangstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
13:00  Bjergvænget   Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med løft af borger.  
 
13:22 Lautrupsgade   Brandalarm   Blind alarm, grundet håndværkeres arbejde.  
 
13:54  A.C. Meyers Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
17:21 Peder Lykkes Vej  Røg fra trappe   Blind alarm, idet anmelders iagttagelser ikke var viste sig at være ildløs. 
 
17:42  Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:02  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Rygning på værelset, beboer slukket cigaret i skraldespanden, derved en mindre røgudvikling. Slukket af  
     personalet på afd. 
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19:26  Vigerslev Allé   Trafikulykke  Oprydning efter færdselsuheld. Bil kørt på betonafspærring og revet bundkaret af. 

21:18 Roskildevej   Trafik ulykke   Færdselsuheld, Bil kørt ind i lysregulering ved midterrabatten.  
 
21:28  Bregnerødgade   Ild i affald   Ild i træpalle i det fri, stoppet på radio inden afgang.  
 
22:07  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

23:09 Neergårds Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:43 Baldersgade   Ild i container   Ild i affald, slukket med HT.  
 
03:22  Hareskovvej   Ild i bil   Ild i bil i det fri, slukket med HT. 

07:10 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning af kørebanen, skadested overdraget til politi. 

07:54 Byvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

 

 

 

 

 

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


