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08:27  Ørestads Boulevard  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 

forsyningsledningen. 
 

08:49  Nyelandsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 
madlavning. 

 
09:12  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:50 Roskildevej  Brandalarm  Blindalarm. Brandalarm aktiveret pga. Håndværker. 
 
11:16  Vanløse Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs 

 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 
 

11:20  Åmark vej   Trafik ulykke  Færdselsuheld med flere tilskadekommen. 
 

12:19  Nørre Allé   Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
forsyningsledningen 

 
12:20 Stamholmen  Brandalarm  Melder aktiveret pga. røg fra mindre ild i aftørringspapir, som var slukket ved ankomst. 
 
12:30  Husum Vænge As. til ophjælpning  Assistance til den sociale hjemmepleje med flytning af patient. 
 
16:14  Nordre Fasanvej  Brand i container Tøj i plastcontainer antændt af cigaretskod, glødebrand slukket 

med HT tilsat A-skum, container uskadte, sat tilbage i affaldsskur. 
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17:19 Blommehaven  Eftersyn  Ild i nedfaldne blade, i skur, slukket ved ankomst 
 
18:30 Tybjergparken  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
19:02  Fuglevangsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:02  Rodosvej   Bygn.brand/villa Grill havde antændt noget pap og et køkkenskab under halvtag på 

terrasse op af huset, slukket af beboer med haveslange. 
Brandvæsnet foretog eftersyn, intet at bemærke.  Skadested 
overdraget til politiet. 
 

22:25   Lyshøjgårdsvej Ass. Til ophjælpning.  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
 
22:26 Prins Constantins Vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
22:27 Strandskolevej Spuling af gade Spuling af gade efter trafik uheld. 
 
23:03  Sankt Jørgens Allé Gaslugt/eftersyn Eftersyn for gaslugt, ved brandvæsnets ankomst til stedet, og efter 

kontakt med beboer, kunne det konstateres at der var en svag lugt 
af maling på trappen, men intet at lugte eller udslag på gasdetektor i 
lejlighed, fortrappe og bagtrappe. 

 
03:15  Brøndby strand kirke Ild i bil  Ild i personbil. Slukket med 1 HT-rør. 
  
00:22  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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03:28  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
03:50  Nørrebrogade /Balders gade Skraldespand i det fri Slukket med 1 HT-rør   
 
04:38 Høvedstensvej Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund.    
    


