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08:20 Svenskelejren  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:51 Njalsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

09.54 Dyringparken  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

10.21 Nørrekær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røg fra starinlys. 

11:20 Hillerødgade  Brandalarm  Stoppet under fremkørsel. 

12:24 Kvæsthusbroen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme/flammer tæt på  

detektoren. 

12:28 Njalsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra brødrister. 

12:45 Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret if. brandcentralen, men intet var at se på selve alarmtrykket. 

12:49 Hillerødgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet  

gruppen. 

13:03 Blegdamsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

13:33 Humletorvet  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

15.18 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring og oprydning af skadested. 

16:10 Holmens Kanal  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

16:36 Laksegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig spray fra en deodorant. 

16:54 Toften  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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18:08 Slotsherrensvej  Ild i affald  Ild i avispapir i tunnel ved Islev station, trampet ud af en brandmandsstøvle str. 45. 

18.15 Nordre Ringvej  Redning  Mødt med springpude, ej i brug.  

18.25 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

18:34 Lavendelstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

19:29 Nørrebrogade  Ild i elskab  Mindre brand i papir bag et elskab, slukket med 1 HT-rør. 

21.10 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

21:52 Vennemindevej  Eftersyn  Eftersyn af røglugt i beboelsesejendom. Konstateret glemt gryde på tændt komfur i lejligheden under  

anmelder. Slukket for komfur, aftaget gryden samt udluftet lejligheden og trappeopgangen. 

22.12 Naverland  Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. 

23.44 Gammel Køge Landevej Brand-Container i det fri Ild i container, slukket med HT-rør. 

02:50 Rigsdagsgården  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

04:32 Vingårdstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en alarmventil var aktiveret uden påviselig grund. 

05:01 Humletorvet  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


