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08:15  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
08:50  Emdrupvej  Eftersyn   Røgalarm aktiveret i lejlighed. Intet at bemærke. VC kontakter beboer.  
 
08:56  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
09:27  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:51  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
10:09  P. Knudsens Gade  Ild i lejlighed   Ved beredskabets ankomst, ses der røg fra lejlighedens vinduer. Indsat 2 ture for eftersøgning og  

afslukning af ildløs. Reddet 1 person ud og overgivet denne til ambulancetjensten. Skadestedet 
overdraget til politi og skadeservice.  
 

10:52  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
11:52  Mjølnerparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:24  Helsingørmotorvejen Trafik ulykke   Tre biler kørt sammen. Ingen fastklamete. To patienter overdraget Lyngbyvej (X2) til  

ambulancetjenesten. Der blev foretaget sikring og oprydning på skadestedet. Politiet overtaget 
skadestedet.  
 

12:52  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:45  O-Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
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13:46  Mjølnerparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:18 Mjølnerparken Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:33 Brøndby Nord Vej Elevator stop  1. person udtaget af elevator. 

15:37  Mariendalsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
15:38  Hammelstrupvej  Eftersyn  Flere steder havde folk tændt kuglegrill på græsplænen. Henstillet til at de blev slukket og   
     information videregivet politi. 

 
15:41  Vendersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:04  Otto Mønsteds Gade  Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med mistanke om ild i kabelbakke. Kabelbakke skilt ad og konstateret  
     kortslutning i elinstallation.  

 
16:33  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
16:40  Amagerfælledvej  Eftersyn  Eftersyn i forbindelse med personer der havde opsat grill på brændbart underlag. Bedt personer  

om at slukke grillen, hvilket de gjorde med det samme.  
 

21:33  Vesterbrogade  Ild i affald   Mindre ildløs i en bunke paller op af beboelsesejendom. Slukket med et HT rør. Ingen  
brandspredning til beboelse. Skadestedet  
overdraget til politiet.  
 

22:21  Jagtvej   Ild i affald   Anlagt bål, slukket med HT-rør. 
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22:22 Voldgårdsvej  Eftersyn  Eftersyn i træbeklædning med termisk kamera, beklædning fjernet og ilden slukket med 1. HT 

     Skadested overgivet til politi. 

22:38  Enghave Plads  Springtæppe   Ass. Til politiet.  
 
22:57  Søren Norbys Allé  Ild i bygning  Mindre ildløs på altan. Slukket med HT rør. Rejst drejestige for adgang til 1 sal.. Der blev foretaget  

eftersyn for brandspredning til tagkonstruktionen, samt etageadskillesen. Intet at bemærke.  
Skadestedet overdraget til politiet.  
 

23:35  Bygårdstræde   Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør. 

23:58  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
05:20  Weidekampsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:32 Banegårdspladsen Brandalarm  Blind alarm, idet var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 


