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11:20 Hvidovrevej  Ild i butik  Ild i ventilationsanlæg på grillbar. Slukket med HT-rør og udluftet lokalet. Overdraget skadestedet  

til politi og skadeservice. 

11:38 Banegårdspladsen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra sprunget vandrør. 

11:47 Amerika Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

12:21 Stikkelsbærstien Ild i bygning  Ild i kolonihavehus, slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadestedet til politi og skadeservice. 

12:48 Plovheldvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 

13:10 Nordre Fasanvej  Redning Andet Løse skiffertagplader nedtaget med drejestige. Overdraget skadestedet til politiet. 

13:24 Nygårdsvej  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget i lejlighed og  

lejlighederne under, over og til siderne samt loftrum, intet at bemærke. 

14:12 Liljens Kvarter  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:35 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:49 Magstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:25 Brydes Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

15:36 Rentemestervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

18:15 Hjulmagerstien Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

18:50 Løngangstræde Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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20:05 Københavns Lufthavn Brandalarm  Stoppet under fremkørsel. 

21:38 Telemarksgade Eftersyn  Eftersyn for benzinlugt i opgang. Lugt konstateret, men kilden ikke fundet. Opgang udluftet.  

01:03 Støberigade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:32 Gormsgade  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


