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08:31 Lautrupsgade Brandalarm Falsk alarm af anden årsag: Brandøvelse 

08:55 Gammel Køge Lande-
vej 

Bygn.brand-Butik Større brand i butik. Indsat flere CAFS og C-angreb for begrænsning og slukning.  

10:01 Egevolden Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. 

10:21 Lille Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-
tektoren. 

10:30 Birkedommervej ISL-Eftersyn Røgfyldt lokale ventileret og mindre brand slukket. Skadestedet overdraget til politiet. 

10:50 Vigerslev Allé Min. forurening-Mindre spild Mindre spild fra køretøj afhjulpet ved udlægning af absodan. 

10:50 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:08 Holsbjergvej Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af mindre brand i el-armatur. Brand slukket og 
bygning ventileret. 

11:32 Sjællandsgade Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af mindre brand i lokale. Branden blev slukket 
med et HT-rør. To personer overdraget til ambulancetjenesten. 

11:49 Midtager Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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11:57 Kløvermarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.. 

12:13 Arni Magnussons 
Gade 

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

12:34 Hans Kirks Vej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:35 Kløvermarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:45 Krogstens Alle Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af mindre brand i affald. Slukket ved                 
Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

14:30 Vigerslev Allé Min. forurening-v/FUH Trafikulykke mellem tre biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade.    
Skadestedet overdraget til politiet. 

15:22 Ørestads Boulevard Skraldespand i det fri-Brand Mindre band i skraldespand slukket med vandslukker. 

15:31 Søvangsvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

15:37 Azaleagangen Ass. til ophjælpning Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. 

16:13 Bispeengbuen  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på        
detektoren. 
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16:53 Poppelstykket Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

17:04 Holbækmotorvejen Min. forurening-v/FUH Trafikuheld mellem tre biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. 

17:40 Vigerslev Allé Min. forurening-v/FUH Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til 
ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet. 

18:34 Paul Bergsøes Vej Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af brand i industrimaskine. Brand slukket med et 
HT-rør.  

18:37 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

21:28 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

21:53 S-Vej Brandalarm Falsk alarm af anden årsag. 

23:08 Ulsøparken Brand-Bil i det fri Brand i fire biler slukket med to HT-rør. 

23:58 Borups Plads / Borups 
Allé 

FUH-Fastklemte BIL Mindre trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. To personer 
overdraget til ambulancetjenesten. 

01:54 Genforeningspladsen ISL-Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.         
Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
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03:13 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

04:59 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

05:37 Tranehavegård Ass. til ophjælpning Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. 
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