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08:38  Godthåbsvej   Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med røg fra køleskab. Konstateret kortslutning i  
lampe/termostat. Afbrudt for strømmen til køleskab.  

 
08:54  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:58 Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

forsyningsledningen.  
 

10:20  Tagensvej   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Ydet psykisk  
førstehjælp til lettere tilskadekommen person. Skadestedet overdraget til politiet.  

 
10:30  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
10:34 Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:21 Sallingvej   Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør.  
 
14:36  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.  
 
15:33  Vermundsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

15:35 Lundtoftegade   Ild i lejlighed   Ved beredskabets ankomst, tages imod af beboer som fortæller det brænder i  
køkkenet. Sendt 2 røgdykkerhold til etagen, og påbegyndt stigerørs udlægning.  
Ildløs hurtigt slukket ned, med trykladet vandslukker. Udluftet lejlighed ved naturlig  
ventilation. Foretaget eftersyn for røgspredning, i lejlighed overbrandstedet samt  
på loft, iab.  
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.  

 
16:03 Lilliendalsvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret grundet rygning. 
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18:44  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:22 Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

20:16  Guldbergsgade   Redning   Assistance til politiet.  
 
21:10  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
22:20  Howitzvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

produktionsanlæg.  
23:15  Sigynsgade   Bål på gade   Stoppet under fremkørsel, da der ikke var behov for beredskabets assistance.  
 
00:33  Nørre Sideallé  Ild i container   Ved ankomst findes en 5L dunk, der lugter af brændstof og 2 beboere har set  

containeren brænde. Udlagt en HT med a-skum, og dækket container indvendigt og  
udvendigt med skum, for at forebygge brand. Skadested overdraget til politiet. 
 

00:58 Filippavej  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  
 
02:40 Auoraravej  Ild i knallert  Ild i knallert slukket med 1. HT 

06:29 Sluseholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
07:03  Hornemanns Vænge  Brandalarm   Ild i person, slukket af personale før beredskabets ankomst. Ikke behov for  

ambulance, personale tager sig af beboer.  
  

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


