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09:04 Frederiksberggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

10:13 Toldbodgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

10:39 Heimdals gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fysikforsøg 

11:11 Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

11:25 Folke Bernadottes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

11:45 Markskellet Oversvømmelse 3-4 m2 loft i stueetage nedfaldet som følge af vandskade. Afbrudt vandforsyning  
 til ejendommen i samarbejde med ejendommens blikkenslager samt opsuget vand  
 i stueetagen vha vandstøvsuger. Skadeservice tilkaldt. 

11:52 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

12:11 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 

12:46     Fabriksparken                         Brand alarm                        Blind alarm, årsag ukendt. 

13:36    Roskildevej  Naturbrand                Mindre glødebrand i vejtræ, slukket med HT-rør. 

14:06 Amagerbrogade Bygningsbrand Ild i tørretumbler i vaskeri, slukket med HT-rør til skum. Endvidere slukket mindre  
 brand i ventilationsrør med tågesøm. Ventileret lokalet og efterfølgende  
 overdraget skadestedet til politiet. Tørretumbler brandskadet, cirka 20 m2 lokale  
 røgskadet og cirka 25 meter ventilationsrør skadet. 
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14:30 Rentemestervej Brandalarm Røgmelder aktiveret som følge af afbrændt papir på toilet. Lokalet udluftet af  
 brandvæsenet og ABA-anlæg retableret. 

15:32 Forlandet Gas-Ledningsbrud Eftersyn for muligt gasudslip. Konstateret bobler fra vandpyt samt målt stort  
 udslag med gasdetektor. Foretaget afspærring, udlagt sikringsslange samt tilkaldt  
 HOFOR. HOFOR overtog sagen. 
 
15:50     Engdiget/Jyllingevej Trafik ulykke                        Køretøj kørt ind i fiber kabelskab, sikring af skadested. 

16:43                Vejlands Allé Brand-Bil i det fri Eftersyn af anmeldt brand i bil. Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab.  
 Frakoblet batteri samt overdraget sagen til politiet. 
 

16:53     Rosenhøj  Brand alarm                   Støv fra håndværker. 

17:10                Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

17:33 Lange-Müllers Gade Eftersyn Stoppet pr radio 

18:16 Bjergvænget Eftersyn Ved ankomsten konstateres at røgalarmen var aktiveret grundet røg fra glemt  
 mad på komfuret. Maden var dog fjernet og komfur slukket ved brv ankomst.  
 Beboeren havde selv påbegyndt udluftning af lejligheden. Ambulancetjenesten  
 overtog patienten. 

18:21 Sundparken Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

19:32 Hamlets gade Ild i kælder Mindre brand i affaldsrum i kælderskakt, delvist slukket af ejendommens beboere  
 og efterslukket af Brandvæsenet med HT-rør tilsat A-skum. Kældergang udluftet  
 og eftersyn foretaget af affaldsskakt på samtlige etager. 

20:03 Stockholms gade Container-Mindre brand/ Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 
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20:50             Øster Farimagsgade   Skraldespand i det fri-Brand/  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

21:03             Byglandsgade Ass. til ophjælpning/ Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

22:13             Hejrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

22:43             Allegade Trafik ulykke/ Assistance med afspærring til alvorligt færdselsuheld mellem personbil og cyklist.  
 Skadestedet overdraget til politiet 

22:48             Ørestads Boulevard Trafik ulykke/ Bil påkørt lysstander hvorved begge forreste airbags blev udløst. Ved  
 brandvæsenets ankomst var personerne kommet ud af køretøjet. Skadestedet  
 sikret  til politiets ankomst. Grundet bilens skader kunne denne ikke flyttes af  
 brandvæsenet, hvorfor politiet ville sørge for dette samt udbedring af skader på  
 lysmasten. 

23:04             Østerbrogade Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand i det fri. Slukket med HT-rør 
 

23:45             Lucernevej  Brand i bil                       Eftersyn, slukket før ankomst. 

00:46         Nørre Allé Oprydning af færdselsuheld Oprydning efter færdselsuheld. Fejet vognbanen for glas og andre vragdele.  
 Skadevolder var kørt fra stedet. 

00:57         Rovsings gade Elevatorstop Stoppet under fremkørsel da personerne selv fik elevatordøren op. 

02:12         Skelbækgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine 

02:30 Skraldespand i det fri-Brand/ Ild i skraldespand i det fri. Slukket med HT-rør. 

02:33          Axeltorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

02:48          Poppelstykket Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
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 02:55            Ålholmvej Eftersyn/ Eftersyn for røglugt i kælder under bodega. Konstateret at røgen stammede fra et  
 antændt bål i kælderen, som dog var brændt ud. Tilkaldt politiet, som overtog  
 sagen. 

 03:36            Godthåbsvej Røg fra Lejlighed/ Ild i altankasse, slukket med vandslukker. Skadestedet overdraget til politiet. 

 05:32            Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

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


