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 08:13 Landemærket Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  08:59  Stationsporten Brandalarm Fejl. ABA anlæg skulle have været i service. 

 09:17 Reventlowsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  09:36 Stationsparken Brandalarm Alarmen aktiveret af håndværkers arbejde tæt på melder. 

 10:16 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

 10:30 Forbindelsesvej Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 

  10:38 Abildager Brandalarm Alarmen aktiveret af damp fra rengøring. 

 10:49 Vanløse Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  11.11 Nykær Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund. 

 11:45 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:02  Eversvej Røg fra trappe Ukendt årsag, intet fundet. Trappe og kælder gennemgået med termisk kamera. 

 13:59 Rentemestervej Trafik ulykke Færdselsuheld, kun materiel skade, intet foretaget. 

 14:11 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 14:35 Artillerivej Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 
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  16:07 Prøvsensvej Brandalarm Prøve på anlæg, efter udløb af servicetid. 

 16:17 Tartinisvej Brandalarm Ild i papirkurv på værelse. beboer taget ud inden ankomst, slukket med mindre  
 mængde vand, området udluftet. Ingen personer påvirket, ingen materiel skade. 

 19:25 Bispebjerg Bakke Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med højtryksrør.  

 

 19:30 Svanevej Container i det fri-Brand Ild i affaldscontainer, slukket med højtryksrør med skumforsats. 

 19:52 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 22:36 Thorshavnsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 23:17 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 06:59 Sankt Annæ Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 
 
  07:41                    Motorring 3                            Trafikulykke Mindre trafikulykke, ingen personskade. Mindre materiel skade. Oprydning foretaget. 
 

 

 

 

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


