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08:43 Kindebjergvej  Brandalarm  Blind alarm pga. rygning. 

 

09:46  Lygten   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
  
10:10  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:46  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
12:30  Åboulevard   Røg fra butik   Ild i tørretumbler i vaskeri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn for brandspredning til  

ventilationskanal, iab. Udluftet vaskeri med overtryksventilator. Tilkaldt skadeservicefirma samt 
overdraget skadestedet til vaskeriets ejer.  
 

13:25  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 

13:52 Gammel Byvej  Assistance til hjertestop Assistance til ambulancetjenesten med hjertestop. 

 

15:00  Bjergvænget   Eftersyn   Eftersyn for røgalarm i gang, intet at bemærke. 
 
15:22  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
15:32  Skaffervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:50  Carl Jacobsens Vej Olie spild   Hydraulik slange knækket på mini graver. Mindre oliespild på ca. 2 liter. Spredning af 15 L.  

kattegrus, hydraulikslange puttet i pose og tapet sammen. 
  

15:52  Tartinisvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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16:06  Rigsdagsgården  Eftersyn   Eftersyn idet anmelder kunne lugte røg i bygningen, angiveligt stammende fra ventilationskanal.  
Foretaget eftersyn i kælder hvor anmelder oplyste at lugten var kraftigst, samt i område af 
bygningen som var under renovering, iab. Aftalt med anmelder, at de runderede i bygningen.  
 

16:25  Husum Vænge  Eftersyn   Eftersyn grundet røglugt i trappeopgang. Røglugten konstateredes at stamme fra madlavning.  
Beboer havde selv udluftet lejlighed før beredskabets ankomst. 
  

20:32  Brydes Allé   Røg fra kælder  Ild i affaldscontainer i forbindelse med affaldsskakt, slukket med HT-rør. Foretaget udluftning af  
kælderrum samt tilstødende trapperum via mekanisk røglem. Tilkaldt skadeservicefirma og 
overdraget skadestedet til politiet.  
 

22:15  Oldermandsvej  Røg fra lejlighed  Røg fra lejlighed grundet mindre ildløs i mikroovn under madlavning. Ved beredskabets ankomst  
havde beboer selv slukket ilden og udluftet lejligheden. Overdraget skadestedet til  

 ambulancepersonale.  
 

22:39  Else Alfelts Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 
 
23:15  Nordbyvej   Røg fra lejlighed  Røg fra lejlighed grundet glemt gryde på komfur, afkølet i håndvask. Beboer tilset af  

ambulancepersonale. Udluftet lejlighed og overdraget skadestedet til ambulancepersonalet. 
 

23:55 Priorparken   Brandalarm  Blind alarm pga. trykfald i sprinkleranlæg. 

 

00:05  Bådsmandsstræde  Ild i affald   Ild i container i det fri slukket med HT-rør tilsat skum. Trukket container til vejkant og overdraget  
skadestedet til politiet. 
 

00:30  Lindevangs allé Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

00:51 Priorparken   Brandalarm  Blind alarm pga. trykfald i sprinkleranlæg. Anlæg sat i service og tekniker tilkaldt. 
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04:06 Ndr. Strandvej  Røg fra Villa  Ild i køkken med spredning til tag. Slukket med 2 HT-rør. Skadeservice polygon tilkaldt. 

 

05:24  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 

06:38 Avedøre Havnevej Ild i lastbil  Mindre ildløs i motorrum. Slukket med HT-rør. 

 

07:12  Ved Stadsgraven  Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem knallert og personbil. Rengjort  
kørebane for glasskår mv og udlagt 2 Absodan. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

07:21  Alsgade   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed på plejehjem, slukket med håndildslukker og mobilt sprinkleranlæg.  
Ved beredskabets ankomst var beboeren kommet ud af lejligheden. Ventileret lejlighed og tilkaldt 
skadeservicefirma. Beboer tilset af læge for røgforgiftning, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 

07:44 Lyngager  Ild i bygning  Mindre ildløs i bygning. Slukket med HT-rør og bygningen ventileret.  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


