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08:38  Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
  
09:12  Spontinisvej   Eftersyn   Eftersyn i børnehave grundet røglugt, iab.  
 
11:08  Ruten   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
12:10  Wilders Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:13  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
13:41  Rådhuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
13:57 Ejby Industrivej Brandalarm  Blind alarm, alarmskab aktiveret ved en fejl.  

16:46 Hammerholmen Ild i affald  Ild i frøskaller, slukket med HT-rør og vandkanon.   

17:39  Axeltorv   Eftersyn   Assistance til politiet i forbindelse med spærring af mulig brandvej.  
 
17:57  Utterslevgård   Brandalarm   Ild i dekoration grundet væltet stearinlys, slukket af beboer inden beredskabets ankomst.  
 
18:06  Fiolstræde   Eftersyn   Eftersyn foretaget i trappeopgang i kontorejendom grundet røglugt, iab. 
 
21:33 Hammerholmen Eftersyn  Efterslukning af tidligere ildløs.    
 
21:39  Rubinsteinsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
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00:03  Eskjærvej   Eftersyn   Eftersyn foretaget grundet svag røglugt, identificeret glemt, tørkogt gryde på komfur.  

Slukket komfur og bragt gryde til håndvask. Beboer blev tilset for eventuel røgforgiftning, iab. 
Foretaget udluftning og overdraget skadestedet til politiet samt opsat røgalarm i boligen.  

 
01:17  Skindergade   Brandalarm   Blind alarm grundet fejl på sprinklerpumpe.  
 
02:12  Ågade   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed grundet glemt mad i tændt gasovn. Slukket for ovn og gastilførsel samt efterset  

loft og bagtrappe, iab. Kontrolleret ovnen samt dennes omgivelser med termisk kamera, iab. 
Udluftet lejligheden samt udleveret røgalarm til overboen fra 4. sal th. Skadestedet overdraget til 
politiet.  

 
03:55 Engstrupgårdsvej Ild i villa  Overtændt gavl på villa, slukket med HT. 
 
07:27  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.  
 

 

 

 

 

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

 


