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08:02  Frederikssundsvej  Eftersyn   Kontrolleret el-tavle med termisk kamera efter at en beboer havde  
konstateret lidt røg fra denne. Efter aftale med beboeren blev  
installationen afbrudt. Beboeren kontaktede viceværten med  
henblik på, at få en autoriseret installatør til at kontrollere installationen.  

 
08:15  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet et defekt alarmtryk blev aktiveret ved retablering af brandcentral.  
 
09:10  Sallingvej   Eftersyn   Eftersyn af aktiveret røgalarm i trappeopgang. Kontaktet alle beboerne i opgangen, intet at bemærke.  
 
09:25 Gammel Køge landevej Brandalarm  Blind alarm, alarmeringsfejl. 
 
11:13  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
11:47 Motorring 3  Spuling af vej  Væltet lastbil, spuling, opsamling af maling.  
 
13:17  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
13:19 Paul Bergsøes vej Trafik ulykke  Ingen beskrivelse. 
 
13:21  Emil Holms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde foran linjedetektoren.  
 
13:47  Borgbjergsvej   Røg fra lejlighed  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at støv fra gulvslibning var blevet forvekslet med røg.  
 
14:08  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:17  Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
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14:53  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
15:20  Nyrnberggade   Oversvømmelse  Vandskade på vejen. Sprunget vandrør i vejen. Afspærret da der var fare for  

underminering. HOFOR lukkede for vandet og gravehold kom til stedet. HOFOR overtog skadested.  
 
16:28  Århusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
16:59 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
17:56  Lundtoftegade   Røg fra bygning  Ved beredskabets ankomst kunne der konstateres en mindre glødebrand  

I kælder etagen i skakten til skorstenen. 
Derudover blev der konstateret røgspredning til kælderetagen og hovedtrappen.  
Glødebranden var hurtigt slukket hvorefter kælder og  
hovedtrappen blev ventileret. Foretaget eftersyn af loftsrum samt  
skakt/skorsten, intet at bemærke. Orienteret politiet på stedet.  

 
18:23  Indertoften   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:24  Livornovej   Ass. til ophjælpning  Ass. til ophjælpning.  
 
19:48 Brinken  Ild i container  Ild i container, slukket med et HT-rør. 
 
19:52  Bystævneparken  Brandalarm   Melder aktiveret grundet lidt papir i beboers askebærer.  
 
21:55  Ringergården   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ukendt årsag.  
 
22:35  Mellemtoftevej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
03:15  Godthåbsvænget  Ass. til ophjælpning  Ass. til ophjælpning.  
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04:23  A.D. Jørgensens Vej  Brandalarm   Blind alarm, ukendt årsag.  
 
04:53  A.D. Jørgensens Vej  Brandalarm   Blind alarm, ukendt årsag. 
 

 

 

  

 

 

  

 


