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08:11 Horsedammen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

08:17 Fabrikmestervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra tøjdamper. 

8:43 Brøndby stadion Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

09:22 Ringager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 

09:30 Oslo Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 

09:34 Scandiagade  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

09:46 Ole Maaløes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra el-kedel. 

09:52 Vodroffs Tværgade Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg hjemmepleje, med flytning af patient. 

09:55 P. Knudsens Gade Olie spild  Oprydning efter mindre færdselsuheld. Udlagt absodan og rengjort kørebanen. 

10:09 Nicolai Eigtveds Gade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

10:10 Østbanegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

10:10 Søndre Fasanvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. 

10:39 Lergravsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
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11:20 Hovmestervej  Røg fra trappe  Mindre ildløs i skammel på altan, slukket med vandslukker. Skadestedet overdraget til politiet. 

11:49 Hovedvejen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:39 Ejby Industrivej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv. 

13:08 Tårnfalkevej  Trafikulykke  Sikring af skadested og oprydning efter trafikulykke. 

13:41 M. Bechs Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:54 Nørre Voldgade Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 

14:32 Amagermotorvejen Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 biler. Sikring af skadestedet, samt oprydning. 

15:38 Stationsporten Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

15:56 Artillerivej  Ild i affald  Ild i askabæger på altan. Rejst drejestige til altan og slukket askebæger. 

16:37 Vodroffs Tværgade Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune hjemmepleje med flytning af patient. 

16:44 Lille Kongensgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

17:08 Artillerivej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:11 Kaprifolievej  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

21:08 Adelgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

21:36 Refshalevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
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01:29 Banegårdsvej  Ild i container  Ild i container, slukket med HT-rør. 

01:53 Bymuren  Ild i container  Ild i container, slukket med 2 HT-rør. 

05:58 Jagtvej  Assistance til politiet Fejet vejbane for glasskår m.v. som var blevet forurenet ved væltet glascontainer. Container  

skubbet ind til vejkant. 

06:01 Blegdamsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:57 Hejrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


