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08:23 Sundkrogsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

08:34 Gammel Kongevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

09.06 Kettegård allé  Brandalarm  Blind alarm, anlæg aktiveret på grund af afprøvning af sprinkler. 

10.22 Herstedvestervej Brandalarm  Falsk alarm, idet et brandtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

10:39 Hedegaardsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

11:06 Østergade  Røg fra Mindre brand Ved ankomst konstateret ild i inddækningskasse for ventilation på tag. Slukning påbegyndt med højtryksrør,  

kasse opskåret og brand slukket. Mindre vandskade i underliggende butik, følgeskadefirma tilkaldt. 

11:41 Nytorv  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

13:09 Hedegaardsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

13:44 Refshalevej  Oliespild  Mindre oliespild fra havarist løbet i vandet. Let oliefilm, kan ej opsamles, intet foretaget. 

13.52 Slotsherrens Vænge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af madlavning. 

14:06 Esplanaden  Redning Andet  Assistance. 

14.08 Nordre Ringvej  Brandalarm  Falsk alarm, idet et brandtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

17:14 Mozarts Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

17:17 Englandsvej  Trafik ulykke  Færdselsuheld, 3 biler kørt op bag i hinanden, kun materiel skade. Kørebane ryddet, mobil vejbump udlagt. 

17.30 Nørrekær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af madlavning. 
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17:48 Nimbusparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:56 Amagerbrogade Røg fra bygning  Ved ankomst oplyser ejer at det brænder i bagbutik, kraftig røg fra butik konstateres. Røgdykkere indsat for  

slukning og eftersyn af overliggende lejligheder. Baglokale, ca. 10 m2 brandskadet, butik ca. 90 m2 røg og  

     sodskadet. Døre til opgang og lejligheder opbrudt, ingen personer fundet. 

18:16 Vigerslev Godsvej Sygdom/El. Ulykke Assistance til ambulancetjenesten ved uheld på sporområde. 

18:42 Mozarts Plads  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

18:49 Lundtoftegade  Container-Mindre brand Ild i papirkurv, slukket med højtryksrør. Udlagt skum på storskrald og container for forebyggelse. 

19.12 Nordre Ringvej  Brandalarm  Flere detektorer aktiveret. Der konstateres brand på et værelse, alle personer er evakueret. Brand i indbo  

slukkes og bygningen overtryksventileres. Beboer overdraget til ambulancetjenesten og skadeservice  

tilkaldt. 

19:20 Skovstjernevej  Skorst.brand-Eftersyn Skorsten efterset med spejl mv. Intet fundet. Beboer rådgivet om fjernelse af spjæld mv. 

19:53 Holmens Kanal  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

21.27 Tårnvej  Trafikulykke  Trafikulykke med 2 personbiler. Opsamlet oliespild og rengjort kørebanen.  

21.45 Strandskolevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:34 Amagerbrogade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

00:15 Bystævneparken 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 


