
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

09:55 Prøvensvej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vand i anlægget. 

10:59 Lyngbyvej Assistance Assistance til ambulancetjenesten.

12:25 Refshalevej Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med en pulverslukker ved beredskabets ankomst. 

15:17 Peder Hvitfeldts       

Stræde   

Ass. til ophjælpning Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

16:23 Nordre Fasanvej Forurening Foretaget oprydning efter mindre færdselsuheld. 

17:06 Overgaden Oven 

Vandet

Assistance Assistance til politiet. 

18:50 Smedetoften Ild i container Ild i plastcontainer i det fri, slukket med 1 x HT-rør.

19:01 Stockholmsgade Redning Assistance til redning af hund i sø. 

19:23 Kirkebjerg Allé Brandeftersyn Røg fra askebæger i det fri var trukket ind på opgangen, slukket før beredskabets ankomst af en 

beboer.

20:27 Halmtorvet Ild i bygning Ild i en container og møbler i det fri, slukket med 1 x HT-rør.  

20:43 Kildeager Brandeftersyn Udstødningsgas i kælder, udluftning foretaget.

22:01 Lyshøjgårdsvej Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med vand før beredskabets ankomst. 
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22:06 Jagtvej Ild i lejlighed Stearinlys i lysestage slukket af politiet inden beredskabets ankomst. 

22:21 Muldager Ild i knallert Ild i knallert, slukket med 1 x HT-rør.

00:41 Strandmarksvej Ild i bygning Ildløs i pengeautomat i facade slukket med 1 x HT-rør. Røgspredning til tilliggende butik og trappe. 

Foretaget udluftning med ventilator samt eftersyn og derefter overdraget skadestedet til 

skadeservicefirma og politiet. 

06:54 Kirkebjerg Parkvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  

07:38 Alliancevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på 

detektoren.
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