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08:32  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
uden at have frakoblet gruppen  
 

09:06  Hans Tavsens Gade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren  
 

09:20  Amagerfælledvej  Brandalarm   Røgudvikling fra kniv, der var glemt på tænd komfur. Personalet havde selv fjernet  
kniven samt slukket for komfuret. Foretaget eftersyn, iab.  
 

10:06  Arne Jacobsens Allé Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren  
 
11:10  Nimbus Parken  Redning   Alarmeret til arbejdspladsulykke. Ved brandvæsenets ankomst var der dog ikke  

behov for beredskabs hjælp. Politiet og ambulancen overtog opgaven.  
 

12:16  Nyrnberggade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
12:19  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg 
 
12:31 Engholm Alle  Gas udslip  Gasledning/stikledning til ejendom overgravet af gravemaskine, udlagt 1. HT til sikring, afspærret området i 

    samarbejde med politi. Tilkaldt HNG for aflukning af stikledningen. 

12:46  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
12:47  Helsinkigade   Benzin udslip   58 m mobilkran væltet på byggeplads. Kranen havde ramt i alt 4 biler, hvoraf 3 biler havde meget svære  
     skader. Sikret at ingen personer var kommet tilskade og/eller sad fastklemt i bilerne der var blevet ramt af  
      kranen. Større lækage af både diesel- og hydraulikolie fra kranen. Ligeledes udstrømmende benzin fra de  

personbiler der var blevet ramt, idet tanken på disse var blevet knust. I samarbejde med politiet blev både 
byggeplads og parkeringsplads spærret af. Afdækket 2 kloaker samt udlagt absorberingsmiddel for at samle 
spildet op. Rejst generator med 600 l tank med dieselolie der lækkede op vha kran, hvilket forhindrede 
yderligere spild. Udlagt absorberingsmiddel over et større areal. Kontaktet  
Center for Miljø samt overdraget sagen til politiet.  
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13:13  Guldbergs Have  Eftersyn  Eftersyn for defekt komfur. Det viste sig at beboeren var kommet til at tænde for  
komfuret ved en fejl, hvorved et spækbrædt der lå på komfuret var smeltet.  
Beboeren havde selv slukket for komfuret samt fjernet spækbrædt. Ventileret  
lejligheden samt foretaget eftersyn - iab.  
 

13:29  Nimbus Parken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad. 
  
15:54  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
16:27  Forlandet   Trafik ulykke  Soloulykke med motorcykel. Patient overtaget af ambulancetjenesten. Skubbet  

MC ind til siden hvorefter politiet overtog opgaven. 
 
18:39 Nyholms Alle  Springtæppe  Assistance til politi i forbindelse med person der ville springe fra bygning. Ej i brug. 

18:44 Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
22:42  Fuglebakken Station Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

01:14 Elvergårdsvej  Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med 1. HT 

02:34  Heldbovej   Ild i bil  Overtændt bil, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Bil udbrændt og træer brandskadet, politiet overtog. 
 
03:05 Svanens Kvarter Ild i bil  Ild i bil. Slukket med 2 HT 

05:02  A.L. Drewsens Vej  Røg fra Lejlighed Ild i lejlighed. Naboerne kunne oplyse at der var en person i lejligheden. Indsat  
røgdykkere til afslukning og eftersøgning. Tryksat trapperummet før indtrængning  
samt sprængt dør for adgang. Udlagt HT-rør til sikringsslange. Fundet en livløs  
person som blev reddet ud af lejligheden og overgivet til  
ambulancetjenesten.Afslukket brand i diverse indbo og møbler. Foretaget eftersyn  
og udluftning af lejligheder på 4. sal. Beboer på 4. sal blev tilset og beroliget.  
Udluftet køkkentrappe og loft. Overdraget skadestedet til politiet 
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YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 


