
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

10:01 Robert Jacobsens Vej Elevatorstop 1 person hjulpet ud af elevator.

10:21 Søvej Eftersyn Miløvagtudkald - klage over støj - intet observeret. Miljørapport tilsendt relevant forvaltning.

11:52 Bibliotekstorvet Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

14:01 Rymarksvej Benzinudslip Opsamlet mindre spild af benzin fra væltet motorcykel.

14:54 Ålekistevej Ild i eL-installation
Ild i El-skab, slukket med Co2 derefter med 1 HT-rør. Co2-trailer rekvireret, dog ej i brug. Skadested 

overdraget til Radius.

15:27 Bogtrykkervej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

16:35 Roskildevej Brandalarm
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på 

detektoren.

16:48 Ringergården Brandalarm
Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af mindre vandskade. Tørret vand fra gulv og 

informeret beboer om at kontakte vicevært. 

17:12 Stormgade Eftersyn
Tynd oliefilm på mindre del af vandoverfladen i ca. 30 m længde ved Marmorbroen i Frederiksholms 

Kanal. Ingen skadevolder identificeret. Miljøforvaltningen i København orienteret.

19:34 Herstedvestervej Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket ved ankomst.

20:56 Vestre Strandvej Ild i skraldespand Ildløs i mindre skraldespand, slukket med vandslukker.

21:48 Lyrskovgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet.
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22:03 Folehaven Ild i knallert
Motorcykellist selvantændt under kørsel. Slukket med 1 HT-rør og trukket ind på P-Plads med spil fra 

sprøjten. Politiet overtog skadestedet. 

23:50 Bispebjerg Bakke Ild i udhus Ild i legehus på offentlig legeplads, slukket med 1 HT-rør.

00:17 Siciliensgade Ild i lejlighed
Ild i håndklæder på altan, slukket af beboer ved beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at 

bemærke. Overdraget skadestedet til politiet.

04:56 Voldboligerne Ass. til ophjælpning Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

05:14 Engager Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

05:33 Kildevældsgade Oversvømmelse Vandledningsbrud konstateret i kælder.  HOFOR tilkaldt og overtog skadestedet.
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