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08:04  Frederikssundsvej  Brandalarm   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Skubbet køretøjerne ind til siden og        
overdraget skadestedet til politiet.  

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

Madlavning.  
 
09:45  Ejby Torvevej   Røg fra kælder  Røg i kælderlokale med røgspredning til stueetage, slukket før ank. Eftersyn foretaget. 
 
10:01  Folke Bernadottes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
11:20  Engvej   Ild i Bil  Ild i 2 biler placeret tæt op af bygning, slukket med 2 HT-rør, røgspredning til bygningens  

stueetage, udluftet bygningen samt foretaget eftersyn, Skadeservice overtaget skadestedet.  
 

11:54  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
12:39  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
12:50  Tranehavegård  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren.  
 
13:02 Trippendalsvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet undervisning.  
 
13:55 Gammel Køge Landevej Eftersyn  Foretaget eftersyn i villa, lille ildløs i vinduesramme, slukket med begrænset mængde vand. 
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14:47  Jyllandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:39  Roskildevej / Søndre  Trafik ulykke   Sikring af skadested, assistance til amb. personale med håndtering af patienter, skadested  
 Fasanvej    overdraget til politiet.  
 
15:52 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet rygning. 
 
16:26  Ny Vestergade  Eftersyn   Eftersyn for lugt af dieselolie, der viste sig at være lugt fra en  

skorsten hvor der blev fyret med petroleum.  
 
17:21  Frederikssundsvej  Trafik ulykke   Oprydning efter færdselsuheld, assistance til amb. personale med patient, politiet overtaget  

Skadested. 
 

18:00 Leddet  Ild i El-instal.  Brand i sikringstavle, slukket og kølet med CO2 slukker. El-selskab overtaget skadested. 

18:41 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
19:03 Damgårdsvej  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1 HT.  
 
19:49  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
20:56  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.  
 
00:36  Borgbjergsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
05:03  Borgbjergsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
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05:12  Tagensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


