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08:16 Bystævneparken Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

10:12 Nøglens Kvarter  Ild i bil  Efterslukning af skur og personbil, ifm. tidl. brand. 

10:37 Hindustanvej  Assistance til ambulance Assistance til ambulancetjenesten. Ej i brug. 

12:43 Hans Knudsens Plads Trafikulykke  Mindre færdselsuheld, ingen personskade. 2 biler sad sammen ved anhængertræk, løftet fri vha. luftpuder. 

13:59 Nordre Digevej  Brand Andet  Mindre brand i hæk efter ukrudtsafbrænding. Slukket før Brandvæsenets ankomst, intet foretaget 

14:12 Diget  Eftersyn  Ild i emhætte, slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn og opsat røgmelder i lejligheden. 

15:08 Blegdamsvej  Bygn.brand  Melding om brand i behandlingsapp. på stue, evakuering iværksat. Ved ankomst klargjort til   

     stigrørsudlægning, røgdykkere sendt til etagen. Fundet mindre kortslutning i el-installation, slukket med CO2.  

     Ingen røgudvikling eller skade.                                                  

17:01 Kettegård Alle  Ild i knallert  Ild i knallert op ad ejendom. Slukket med HT og foretaget eftersyn i overliggende lejligheder. 

19:28 Hornemanns Vænge Ild i knallert  Ild i knallert i det fri, slukket med HT. 

20:25 Refshalevej  Eftersyn  Mindre ild/afbrænding i jernkasse ved husbåd. Intet foretaget. 

22:18 Emdrupvej   Bygn.brand-Villa/Rækkehus Undersøgt for røg i området. Eftersyn foretaget, intet fundet. 

22:52 Helgolandsgade  Brandalarm  Brandalarm. Ved ankomst oplyser personalet at det brænder på et værelse. Evakuering påbegyndt og fortsat.

     HT-slange udlagt til værelse på 1. sal. Ild/kortslutning i elkedel, slukket med vandslukker.. 

     Værelse og gang udluftet for røg. Skadeservice tilkaldt for duftsanering 

23:58 Tjørnevangen  Ild i bil  Ild i 8 biler slukket med vandkanon, 2 C-rør og HT. 

01:12 Vestergade  Eftersyn  Olieklude var antændt efter arbejde, slukket af beboer i brusekabine. Eftersyn foretaget, dialog med beboer

     om behandling af klude. 
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05:35 Svanemøllevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:07 Ved Vesterport  Person under tog Assistance til ambulancepersonale med optagning og transport til ambulance. 

06:29 Svanemøllevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 


