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

 
08:09  Nøjsomhedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
08:20  Mellemforts Allé  Ild i lastbil   Mindre brand i affald ved siden af skraldebil. Slukket med  

højtryksrør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
08:25  Bertel Thorvaldsens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:57 By toften  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
09:09  Amerika Plads   Brandalarm   Større sprinkler lækage på hovedforsyning. lokalisering af lækagen  

i kælderen ved p-kælder D1, lukket for sprinkler pumper samt  
forsyningen til dette. Opsuget og bortskrabet ca. 8000 liter vand i  
kælderen, samt tilstødende rum i p-kælder. Skadestedet overdraget  
til skadeservice.  

 
09:10 Køge bugt motorvejen Trafik Ulykke  Stoppet på radio. 
 
09:42 Halling Parken  Olie spild  Udlagt Absodan , samt oprydning. 
 
10:11  Naverland   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra rengøring.  
 
10:51  Østbakkevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.  
 
11:02  Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
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11:24  Grønjordsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:30  Svend Von veds Vej  Ild i villa   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at "røgen"  
var fra et tyverisikringsanlæg i en villa.  

11:35  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
12:27  Bellahøjvej   Færdselsuheld   Foretaget sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld  

mellem 2 biler. Assisteret ambulancetjenesten med behandling af  
patient. Bugseret begge biler ind til siden. Foretaget oprydning på  
vejbanen.  

 
12:53  Ester Møllers vej Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
13:10  Øster Voldgade   Brandalarm   Ved eftersyn konstateres luft af brændt elektronik som formentlig  

var årsag til aktivering af brandalarmeringsanlægget. Tekniker  
tilknyttet bygningen overtog inspektion af bygningens. 

 
13:13 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet påkørsel af alarmtryk.   
 
13:17  Ørestads   Boulevard   Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg fra røgkanon.  
 
13:44  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:53  Frue Plads   Brandalarm   blind alarm da håndværker udløste linje detektor.  
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14:07  Frue Plads   Brandalarm   Stoppet før afgang.  
 
14:20  Urmagerstien   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
15.35 Sydvestvej  Brandalarm  Teknisk fejl.  
 
15:42  Sylows Alle  Elevator stop   Stoppet under fremkørsel, der blev ikke behov for beredskabets assistance.  
 
16:18  Frederiksborggade Færdselsuheld   Bil påkørt trafiklys i fodgænger felt og rammer herefter 2 cyklister.    
     Rekv. DONG ifm. afrevet trafiklys, Overdraget skadestedet til politiet. 
 
16:38  Titangade   Røg fra kælder   Ild i kælderskakt under beboelsesejendom. Ved beredskabs  

ankomst konstateres røg i kælder. Indsat 1. Røgdykkerhold med  
højtrykslange til slukning af brand fra udvendig kælder nedgang.  
Tryksætning af trappe for hindring af yderligere røgspredning til  
lejligheder. Skadeservice rekvireret og skadestedet overdraget til  
politiet. 

 
16:44 Køge bugt motorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
17:14 Kirkebjerg Alle  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag.  
 
20:07  Humlebækgade  Eftersyn   Anmelder mener at der lugter at Salmiak spiritus.  

Intet at bemærke eller lugt, fra stue og til 5. sal.  
Udluftet opgangen med naturlig ventilation.  
Fjernet et minimalt spild på trappen. 

 
20:10 By parkvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet tobaksrygning.  
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00:34  Lyrskovgade   Springtæppe   Turen annulleret inden afgang.  
 
00:48  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
05:51  Mandelvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
07:21  Vesterbrogade   Røg fra Butik   Mindre brand i butik. Indsats et røgdykkerhold med højtryksslange til slukning af brand. 

Ventilation af Kælder og butik. Skadestedet overdraget til politiet. 


