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08:28  Hvidovre Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.  
 
08:36  Øster Voldgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

09:54  Hans Olriks Vej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 
11:06 Amager MTV  Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 HT-rør. 

11:13  Refshalevej   Brandalarm.   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets ankomst.  
 
11:42  Medelbyvej   Ass. til ophjælpning Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient. 

12:14 Herstedvestervej Brandalarm  Falsk alarm, idet brandtryk var blevet aktiveret af uidentificeret person. 

12:49 Risbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var blevet aktiveret af os fra madlavning. 

13:04  Nørrebrogade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs.  
 
13:15  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet håndværkere havde ved en fejl påvirket en linje detektor.  
 
13:44  Valdemarsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig rygning tæt på detektoren.  
 
14:12  Tagensvej   Redning  Lukket for vandet og påbegyndt opsugning i lejlighederne 2., 3. og 4. sal th samt spidsloft.  
     Overdraget til skadeservicefirma. 
 
14:31  Kompagnistræde  Brandalarm   Fejl på anlæg medførte at centralskabet melde om et aktiveret alarmtryk, hvilket ikke var tilfældet.  
 
15:11  Højstensvej  Eftersyn   Påsat brand i aviser i tomt kælderrum i beboelsesejendom, var slukket ved brandvæsnets ankomst,  
     kældergang udluftet med overtryksventilator, anmelder havde set 2 drenge løbe fra stedet, så  
     politiet blev rekvireret til stedet. 
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15:27 Nyager Vænge  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var blevet aktiveret af damp, fra sprunget varmtvandsrør. 

16:21  Vindmøllevej  Redning  2 personer nedtaget fra lift der var låst fast i 12 m højde, kolde, men ved godt mod.  
 
17:43  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:15  Tagensvej   Olie spild   Færdselsuheld, personbil har påkørt en parkeret bil, brandvæsnet fjerner vragdele samt udlægger. 
     absodan, skadestedet overdrages herefter til politiet 
  
19:50  Sigbrits Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
 
19:54 Vridsløsevej  Ild i container  Intet fundet, ej i brug. 

19:58  Rentemestervej  Røg på trappe   Mindre ildløs i affaldskværn/-skakt. Slukning påbegyndt af beboer inden beredskabets ankomst. Foretaget  
     efterslukning med HT og udluftet opgangen via røg lem.  
 
21:04  Sibeliusgade  Gaslugt   Person reddet ud af lejlighed forurenet af et ikke tændt åbent gasblus.  
 
21:05  Kanonbådsvej   Brandalarm   Blindalarm idet en heliumballon fløj op foran linjerøgdetektor og udløste alarmen. 
 
21:30  Fredensborggade  Ild i bygning   Udrykningen stoppet, da det var en forkert adresse.  
 
21:34  Frederiksborggade  Ild i bygning   Ild i markise slukket af beboer i forbindelse med beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet yderligere 
     at bemærke. Politiet overtog skadestedet. 
 
21:53  Vognmandsmarken Ild i container   Ild i container slukket med HT-rør med skumvæske. Politiet overtog skadestedet ved  
     efterfølgende. 
 
22:00  Frederik V's Vej  Ild i skraldespand Ild i affaldsbøtte på legeplads slukket med vandslukker.  
 
23:01  Alsgade   Ild i udhus   Gløder i bålsted ved træ Shelter, ingen fare for antændelse. Efter aftale med politiet foretog beredskabet sig 
     ikke noget. Skadestedet overdraget til politiet. 
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00:02 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. 

01:34  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

01:35 Vestre Kvartergade Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. 

03:49 Ulsøparken  Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 HT-rør. Varmeskader på bil ved siden af. 

03:49  A.C. Meyers Vænge  Røg fra Lejlighed  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke.  
 
05:24  Tømmergravsgade Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn 
     foretaget, intet at bemærke.  
 
05:39  Helseholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
06:34  Absalonsgade   Ild i bygning  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn 
     foretaget, intet at bemærke. 
 
06:37  Godthåbsvej   Røg fra bygning  Glemt gryde over tændt blus. En person overleveret til ambulancen. Komfuret slukket og lejlighed  
     samt trappe udluftet. 
 
07:47 Vestergårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund. 
 

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


