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12:09  Alhambravej    Ild i bil   Ild i trailer, slukket med HT-rør tilsat a-skum. Foretaget eftersyn i 2 sals lejlighed idet der var fare for 

røgspredning, iab Markise på bygning lettere brandskadet. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
12:19 Valhøjs Alle  Vandskade  Støre vandskade i flere lejligheder, lukket for vandet i ejedommen, tilkaldt skadeservice og ejedomsinspektør  

     som overtog opgaven. 

13:41  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:45 Roskildevej  Trafik ulykke  Sikring af skadested, hvor 3 biler var impliceret.  Oprydning og udlagt Absodan.  Politi overtaget skadested.  

14:49  Valbygårdsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
15:32 Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:38  Hammelstrupvej  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

18:14 Hovedvejen  Trafik ulykke  Sikring af skadested, samt indsat førstehjælpere fra beredskabet til patienter med nakke/ryg smerter.  1  

     patient udtaget ved at klippe sidedøren af bilen. Patienter overdraget til læge og ambulance. Vejbanen

     ryddet for vragdele, samt flytte begge biler væk fra kørebanen. 

18:46 Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:53  H.C. Andersens Boulevard  Redning   Assistance til ambulancetjenesten, i forbindelse med dreng der lå fastklemt bag en seng. Drengen frigjort og  
     overdraget til ambulancen. 
 
21:05  Charlotte Muncks Vej  Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør.  
 
21:11 Borgbjergsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
23:17  Classensgade  Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud. 
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23:18 Robinievej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund brug af røgmaskine. 

00:36 Islands Brygge  Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør tilsat a-skum.  
 
00:52  Dortheavej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet. 

00:58 Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøring.  
 
01:49  Sokkelundsvej   Ild i bil  Ildløs gået ud af sig selv, før beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
03:05  Ny Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
03:24 Bardenflethsgade  Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat a-skum. Yderligere 2 biler varmeskadet. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
05:56  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
05:57  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
06:25  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
07:32 Folehaven  Røg fra lejlighed Ild i køkken, slukket med 1. HT, en person reddet ud fra lejligheden og overgivet til ambulancetjenesten.  

    Beredskabet fortaget eftersyn af overliggende lejligheder og luftet disse ud. Tilkaldt skadeservice.  

    Skadestedet overdraget til politi. 

07:40  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 

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


