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10:06  Tordenskjoldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:05 Nordstjernevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:50  Rosenvængets Allé Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:23  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:23  Langebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:48 Helseholmen  Brandalarm  Ild i isoleringsmateriale – ilden slukket ved ankomst. 

 
14:15  Holmens Kanal   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 

14:36  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:01  Valby Langgade  Eftersyn   Eftersyn for ild i bil. Bil gennemgået og efterset med termisk kamera.  

Intet at bemærke.  
 

16:04  Ryparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:38  Rantzausgade   Oversvømmelse  Pexrør der havde sluppet en omløber under loftet. Vandskade på loft i badeværelse,  

samt stuegulv og etage adskillelsen mellem 1 sal og stue etagen. Ved vores ankomst var  
der lukket for vandet.  
 

16:58  Lygten   Eftersyn   Eftersyn efter ildspåsættelse af dør. Slukket ved beredskabets ankomst. 
 
17:56 Tårnvej  Trafik ulykke  Oprydning efter mindre færdselsuheld. 
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18:37  Strandgade   Røg fra Lejlighed  Ild i frituregryde i køkken slukket af beboer før vores ankomst. Lejlighed udluftet,  
skadeservice tilkaldt.  

 
18:50  Frederiksgade   Redning andet   Person låst ud af kirken ved hjælp af nøgle fra nøgleboks. 
 
20:52  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:01  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:17  Dalgas Boulevard Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
01:55  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
02:37  Hillerødgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg.  
 
04:39  Lyrskovgade   Eftersyn   Anmelder kunne høre røgalarm et sted i gården. Alarm fundet i daginstitution.  

Alarm nedtaget.  
 

04:40  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøring.  
 
05:50  Nyelandsvej  Affaldsoplag i det fri  Ild i legeredskaber. Ilden var gået ud af sig selv ved ankomst.  
 
06:32  Lygten   Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved  

trykstød i forsyningsledningen. 
 

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

 


