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Tidspunkt Adresse                        Melding                     Beskrivelse 

09:33                   Diget                                             Redning Eftersyn af stillads i forbindelse med blæsten. 

10:09             Amagerfælledvej                Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

10:27             Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra damplokomotiv der  
 passerede Nørreport station. 

11:12             Sankt Peders Stræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:15                   Nikolajgade Røg fra Lejlighed Eftersyn for røglugt, konstateret at røglugt stammede fra madvarer i gryde der var  
 brændt på. 
 Foretaget udluftning af lejligheden. 
   
13:33                   Frederiksberg Runddel         Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13:40             Jernbane Allé Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

13:40             Allegade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst. 

14:09             Tjørnerækken Røg fra Lejlighed Ild i diverse oplag på altan, slukket med HT-rør tilsat a-skum. Eftersøgt og udluftet  
 lejlighed.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

14:34             Tietgensgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst 
 

15:44                   Borgervænget                            Ild i villa                        Ild i villa, overtændt stue, indsat 2 ture med højtrykker for eftersøgning og afslukning, fundet to døde katte 
                                                  husets beboer overgivet til ambulancetjenesten med forbrændinger. Tilkaldt skadeservice og DONG. 
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16:50             Fragtvej Ild i affald Ild i affald, slukket med et HT-rør. 

16:59             Løvstræde Eftersyn Assistance til politiet i forbindelse med løs stilladsbom, der havde slået tagsten af  
 tagryg. Stilladsbom fixeret med stropper, og skåret aflastnings huller i  
 afdækningsplastik pga. vind. 

17:34             Valby Torvegade Brandalarm Kaffemaskine placeret ovenpå tændt kogeplade. Slukket kogeplade, fjernet  
 kaffemaskinen og skyllet den under vandhanen. 

20:44                   Industriholmen Brandalarm Røgudvikling fra lokale med kemikalier, som grundet kemisk reaktion udviklede røg/damp, udlagt en  
    højtrykker for afslukning/køling. 3 personer overgivet til ambulancetjenesten. Kemiberedskab mødt ikke i brug.  
    Kemikalier opsamlet i vandfyldt container.     

23:02             Peder Lykkes Vej Brandalarm Ild i gryde med olie, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget  
 eftersyn med termisk kamera, iab. Beboer tilset for evt. skader, ikke behov for  
 ambulance.  
 Udluftet lejlighed med naturlig ventilation. 

04:08             Kasematvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

06:04             Wittenberggade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med mindre vandskade i køkken. Opsamlet ca. 30 liter  
 vand fra gulv og tømt vask. Strammet o-ring, så afløb blev tæt. Beboer ville selv  
 kontakte vicevært. 

06:12             Messinavej Ild i affald Ild i affald i halvlukket depotrum, slukket med 1 HT-rør. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 

DERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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