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 08:26 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
 
  08:40 Nørrekær Brandalarm Alarmen aktiveret af damp fra tørretumbler.  

 08:57 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig røg fra e-cigaret tæt på  
 detektoren 

 09:21 Prinsesse Charlottes Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 09:38 Studiestræde Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund at damp fra utæt damprør.  
 Hofor rekvireret. 

 10:26 Studiestræde Eftersyn Foretaget eftersyn på grund af "mærkelig lugt", eftersyn foretaget og konstateret  
 at lugten stammer fra det utætte damprør i kælderen. 

 10:46 Rådmand Steins Alle Springtæppe Stoppet pr. radio da politiet ikke fik brug for Beredskabets hjælp. 

 10:55 Egelundsvej Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund. 

 11:17 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
 
  12:49 Nordre Ringvej Brandalarm Alarmen aktiveret af håndværkers arbejde tæt på melderen.   

 12:51 Avedøreholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj. 
  Foretaget eftersyn, iab. 

 13:02 Østerled Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
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  13:29 Trippendalsvej Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund. 
  

 13:36 Falkonervænget Ild i lejlighed Ild i gardin mv. i lejlighed, slukket med HT-rør. Beboer og nabo hjulpet til det fri via  
 trappen. Beboer overleveret til ambulancetjenesten for kontrol. Foretaget  
 eftersyn og udluftning af lejlighed og opgang med overtryk ventilator. Foretaget  
 eftersyn af værelse med termokamera, nedtaget ca. 4 m2 puds i loftet, iab.  
 Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice firma. 

 14:25 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 15:19 Torveporten Ild i bygning Ild i affaldsbunke i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 16:11 Hørdumsgade Røg fra kælder Ild i tøj i tørretumbler i kælder, slukket ved at bære det brændende tøj til det fri  
 hvor det blev slukket med HT-rør. Afbrudt for strøm til tørretumbler, udluftet  
 kælderen med overtryk ventilator. Foretaget eftersyn af overliggende lejlighed og  
 opgang. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
  16:13                     Prøvensvej                              Brandalarm Alarmen aktiveret af tekniker på adresen.    

 16:24 Slesvigsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp/os ved madlavning  
 (popcorn). 

 18:15 Peder Lykkes Vej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 18:29 Strandlodsvej Assistance til Regionen Assistance til ambulancetjenesten med optagning af patient som var faldet i  
 udgravning på 3 m. Optaget med drejestigt påsat bananskrald. Patient overleveret  
 til ambulancetjenesten. 

 21:42 Strandlodsvej Brandalarm Alarmen udløst på grund af ild i pude, slukket af personalet med vand fra  
 vandhane, før brandvæsenets ankomst. Beboer hjulpet ud af lejligheden af  
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 personalet. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. 

 00:38 Rymarksvej Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med 2 HT-rør. Bil delvist udbrændt. Foretaget eftersyn med 
  termokamera, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 00:49 Applebys Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 01:06 Applebys Plads Branalarm Alarmen udløst på grund af elektrisk kortslutning i nødstrømsgenerator, placeret i  
 serverrum, slukket med CO2 slukker. Foretaget eftersyn, iab Overdraget  
 skadestedet til elektrikker Allan Nielsen og politiet. 

 02:08 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, sprinklerhovedet udløst af ukendt årsag. Opsuget ca. 3500 l vand.  
 Rekvireret to køretøjer med vandstøvsugere, opsuget vand i lokalet. Overdraget  
 skadestedet til Bravida. 

 06:43 Vester Farimagsgade Brandalarm Alarmen udløst på grund af ild i flag/lanterne placeret ived stearinlys, Flag båret til  
 det fri og slukket. Foretaget eftersyn og retableret centralskabet. 

 07:45 Borgmester Christiansens  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 Gade arbejde tæt på detektoren 
 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


