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08:22  Frederiksberggade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst  
 
08:55  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
09:45  Tagensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
10:02  Østbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
10:30  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
10:36 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet anlægget var under afprøvning. 

11:08 Borups Alle   Røg fra Lejlighed  Røg fra spækbræt på 2 tændte kogeplader, lejligheden udluftet og overdraget til politi.  
 
12:24  Nordre Toldbod  Olie spild   Forureningsbekæmpelse I forbindelse med at en tankbil skulle hente spildolie fra krydstogtskib, bliver  

lastbilen overfyldt og dette løber via kloakbrønd direkte ned i havnebassin. Følgeskadebekæmpelse iværksat, 
Flydespærringer udlagt, slamsuger bestilt af personale på tankbilen, og hentet frem med politieskorte, Olie 
opsuget, og flydespærringer samt diverse olie opsugningsmateriale opsamlet og borttransporteret af tankbils 
firma.  Miljøvagt samt Havnefoged, Copenhagen Malmø Port, overdraget til politi og center for miljø.  

 
13:01  Kronprinsensgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
13:33  Østbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
14:08  Borups Allé  Trafik ulykke   Færdselsuheld, skadested afspærret, oprydning af motorolie og kølervæskespild, Forulykkede køretøj flyttet  

    ind til siden. Skadested overdraget til politi. 
 

14:34  Stevnsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren.  
 

15:26  Roskildevej   Naturbrand   Afbrænding, med ukrudsbrænder, satte ild i blade som herefter antændte hæk og  
græsareal, 10 m. hæk brandskadet, 10 m2 græs brændt.  
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16:22  Hammelstrupvej  Røg fra Lejlighed  Ildløs i 1. sals lejlighed, formodentlig opstået omkring sengen i stuen, som var svært brandskadet, en 62 årig 

    kvinde ligeledes fundet afgået ved døden i lejligheden.  
 
17:17  Radisevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

18:26 Tværvej  Gasudslip  Ild i F-gas flaske. Slukket inden brandvæsenets ankomst 

18:28  Thorupsgade   Brandalarm   Ubetænksomhed, var årsag til brand på værelse. Ved ankomst viser det sig at der har været ild i en pude på  
værelset, foretaget efterslukning med vandslukker. Foretaget udluftning og eftersyn af værelset.  
Skadestedet overdraget til politiet 

 
20:39  Holsteinsgade   Røg fra Lejlighed  Tobaksrygning, var formentlig årsag til at der gik ild i håndklæde på et gulvtæppe i stuen.  
 
20:54  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:46  Tingvej   Ild i bygning   Ildløs i baggård i plastcontainer, slukket med HT, brandspredning fra container under udvendig  
     flugtvejstrappe til vinduer på 1. sal samt til tagudhæng samt undertag.  
 
22:54  Sortedam Dossering  Ild i affald   Ild i parasol og møbler. Som var slukket ved brandvæsnets ankomst. Eftersyn foretaget. 
 
00:51  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:57  Strandboulevarden  Ild i bygning   Påsat brand, bålsted på tagterrasse på skole, hvor 3 unge drenge havde skaffet sig adgang via udvendigt  
     nedløbsrør. Brand slukket med en spand vand fra skolen.  
 
04:00  Skjalm Hvides Gade Eftersyn   Eftersyn for røglugt, anmelder mente at de kunne lugte røg fra deres altan, nede fra  

baggården, eftersyn foretaget intet at bemærke.  
 
05:26  Havnegade   Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri slukket med HT, foretaget eftersyn intet at bemærke. 
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05:56  Rovsingsgade   Røg fra Lejlighed  Glemt madvare i gryde, slukket af beboer før brandvæsenets ankomst. Beboer åbnede ikke dør ved  
beredskabets ankomst, hvorfor dør forsøgt opbrudt, men beboer åbnede dør da beredskabet forsøgte at 
bryde denne op. Foretaget eftersyn og udluftning af lejligheden. konstateret at beboer havde slukket for  
komfuret og kølet gryden i håndvasken. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
06:07  Høkerboderne   Røg fra bygning  Røg fra bygning mindre brand i spånopsamler slukket med HT-rør  
 
06:10  Amager Boulevard  Eftersyn  Blind alarm i det en hjemme røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Foretaget eftersyn intet at bemærke. 
  

 

 

 

 

 

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


