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08:52 Vibevej  Røg fra lejlighed Dør til lejlighed åbnet af beboeren selv, konstateret at røg/lugt kom fra en gryde  

     med mad på tændt komfur. Slukket for komfur, udluftet lejligheden, tilset  

     beboeren som havde det godt. 

09:02 Godthåbsvej  Ild i bil  Mindre brand i motorrum, slukket med 1 HT-rør. Frakoblet bilens akkumulator. 

10:21 Strandlodsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

10.55 Avedøreholmen Eftersyn  Eftersyn gr. lugt af syre. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

13:43 Kultorvet  Bål på gade  Mindre brand i solmarkise ifm. sammenlukning, slukket med 1 HT-rør. 

13:45 Jernbane Allé / Finsensvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra popcornmaskine. 

16.20 Essedal  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:23 Hareskovvej   Færdselsuheld  Færdselsuheld hvor 4 biler var involveret i et harmonikasammenstød. Foretaget  

     sikring af skadestedet med sprøjten, assisteret ambulancetjenesten med fiksering  

     af tilskadekomne. Bugseret køretøjerne ind til siden samt rengjort vejbanen for  

     glas og vragdele. 3 personer blev kørt på hospitalet. 

18:09 Nordre Fasanvej Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

20:08 Istedgade  Eftersyn  Kortsluttet ledning til facadeskilt ved butik. Slukket for strømmen, frakoblet  

     ledningen samt isoleret denne med tape og fastholdt afbryderkontakten med tape. 

20.26 Rypehusene  Brand-andet  Ej i brug, brand i bænk slukket før Beredskabets ankomst. 

20.37 Folehaven/Retortvej Trafikulykke  Trafikulykke med 3 personbiler. Sikring og oprydning af skadestedet. 

21:12 Mjølnerparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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21:25 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af større vandskade i området  

     omkring Magasin på plan 0. Der  konstateres vand som løber ned fra lofterne på  

     plan 0, derudover ligger der vand i et område svarende til ca 300 m²  

     (personaleområde og butikker) samt i dele af kælderetagen. Lukket for vandet  

     (brugsvand) samt påbegyndt værdiredning i områderne. Rekvireret yderligere  

     Assistance, samt tilkaldt skadeservice firma. Indsat 3 vandsugere, 1 dykpumpe og 3  

     svabere til begrænsning og udledning af vandmasser, ca 10 m3. Overdraget det  

     videre forløb (følgeskader) til Centret samt skadeservicefirma. 

21:49 Kapelvej  Ild i container  Ild i affaldscontainer, slukket med 1 HT-rør. Politi på stedet. 

22:35 Hans Tavsens Gade Ild i container  Ild i affaldscontainer, slukket med 1 HT-rør. 

23.05 Damgårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var aktiveret gr. damp fra bad. 

23:33 Nygårdsvej  Brand i bil  Ild i bil slukket med et HT-rør. 2 biler lettere varme skadet. 

00:05 Ålekistevej  Eftersyn  Konstateret knust rude på 1. sal i fritidscenter. Foretaget rudeafdækning samt  

     sikring med plade. Rengjort fortorvet for glasskår. 

00:30 Peder Lykkes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

00:49 Østerbrogade  Røg fra trappe  Foretaget eftersyn på hovedtrappen, røglugt konstateret. Skaffet adgang til  

     ejendommens HFI relæ, konstateret at sikring til hovedtrappen var slået fra.  

     Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Udluftet trappen samt  

     orienteret beboerne om forholdet samt anbefalet at de tilkaldte en el-installatør. 

01.26 Claus Petersens Alle Eftersyn  Eftersyn af gløder i urtepotte på altan, afslukket med vand. 

02:24 Randersgade  Ild i skraldespand Ild i skraldespand. Slukket med 1 HT-rør. 
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02:35 Valhøjvej  Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen i Københavns kommune med ophjælpning af borger. 

02:49 Bjørnsonsvej  Ild i skur  Ild i udhus og legehus 

03:04 Øster Allé  Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med 1 HT-rør. 

04:37 Colbjørnsensgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

05:55 Nørrebrogade  Ild i container  Ild i 2 containere, slukket med HT-rør. 

06:33 Ågade/Bispeengbuen Trafik ulykke  Assistance til politiet med sikring af skadested, i forbindelse med solouheld. 

07:42 Blegdamsvej / Tagensvej Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Skadestedet overdraget til politiet. 

07:46 Rentemestervej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 


