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  08:04  Helgolandsgade Brandalarm                                   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 08:44 Julius Thomsens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 08:56 Indertoften Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 10:47 Ejby Mosevej Bygningsbrand Affald fra skraldebil, antændt i forbindelse med aflæsning, affaldet  
 blev herefter udlagt på hal gulv af personale og var slukket ved  
 brandvæsnets ankomst. 

 11:02 Dyringparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 på toilet. 

 11:13 Frederiksberg Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 11:16 Gamle Landevej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have sat dette i service. 

 11:18 Hothers Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 11:40 Trangravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 11:41 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 11:52 Centrumforbindelsen /  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2  
 Vejlands Allé køretøjer var involveret. 

 12:05                      H. C. Ørstedsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 12:36 Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon 
  brugt ved kloakundersøgelse. 

 13:12 Centrumforbindelsen /  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2  
 Vejlands Allé køretøjer var involveret. Ydet 1. hjælp til 1 patient samt overdraget  
 vedkommende til ambulancemandskab efter deres ankomst. 

 13:18 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 madlavning. 

 13:32 Øster Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra  
 køleanlæg. 
   
  13:32                      Tybjergparken                       Brandalarm Blind alarm grundet madlavning. 

 13:44 Syddyssen Skorst.brand-Hårdt tag Ingen umiddelbare tegn på skorstensbrand ved beredskabets  
 ankomst. Rejst drejestigen og fejet skorstenen. Orienteret beboeren  
 om at ikke benytte brændeovn/skorsten før denne er tilset af en  
 skorstensfejer. 

 13:56 Marmorvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 14:29 I G Smiths Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:36 Rigensgade Ild i lejlighed Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. St. Ø udført ventilering og eftersyn  
 på trappe og slukningsindsats i lejlighed 4. th samt efterfølgende  
 eftersyn i lejlighed 3. th, iab. Sluk udført eftersyn i lejlighed 5. th samt 
  loft for at stoppe evt. brandspredning via ventilationssystem. Knust  
 ovenlys i top af trappe samt udluftet røg fra lejlighed 5. th, i øvrigt  
 iab. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma for  
 følgeskadebekæmpelse og vurdering af behov for evt. genhusning. 
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 15:01 Vestergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys. 

 15:34 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon. 
   
  15:52 Svendebjergvej Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund. 

 16:33 Nyhavn Ild i lejlighed Mindre brand i LED-bånd brugt til lyseffekt ved udstilling, slukket før  
 beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, iab. 

 17:27 Wittenberggade Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud. 
 
  17:49 Brunevang Eftersyn Røgalarm aktiveret i kælder. Eftersyn foretaget, intet unormalt fundet. 

 17:56 Sønderjyllands Alle Brandalarm Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. Eftersyn  
 foretaget, iab. 

 18:32 Scandiagade Brand-Bil i det fri Blind alarm, idet anmelder antog røg for optænding af grill for røg fra  
 bilbrand. 

 18:44 Sundkaj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:20 Tagensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra  
 røgmaskine. 

 19:25 Lyngvigvej Skorst.brand-Hårdt tag/ Ild i skorsten, gået ud af sig selv før beredskabets ankomst. Skorsten  
 efterset fra kælder til kvist ved brug af termisk kamera i bygningen  
 samt fra stigekurv for udvendigt eftersyn, iab. Konstateret lidt varme  
 i skorstensmur i kælderetagehøjde men temperaturen var faldende.  
 Aftalt med beboere at de kontakter skorstensfejer for eftersyn af  
 skorsten før de benytter brændeovnen igen. 
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 20:29 Næstvedgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 21:27 Siciliensgade Røg fra Lejlighed Røgalarm aktiveret af røg fra mad glemt i tændt ovn. Sprængt dør for  
 eftersyn, fundet sovende person i lejligheden. Hjulpet personen til  
 det fri og overdraget vedkommende til ambulancemandskab og  
 akutlæge. Ovn slukket og lejlighed udluftet. Overdraget skadestedet  
 til politiet. 

 21:30 Langelinie Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på anlæg. 

 21:57 Westend Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med HT-rør. Bil udbrændt. 

 22:07 Göteborg Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra  
 røgmaskine. 

 22:35 Hesseløgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
 
  23:05                      Bytoften                                 Brandalarm Alarmen aktiveret grundet os fra madlavning. 
 
  23:12                      Avedøre Havnevej                Trafikulykke Trafikulykke med 4 biler. Ingen personskade. Oprydning foretaget, 

 23:20 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stjernekaster. 

 23:51 Nordre Frihavnsgade Ild i lejlighed Ild i madras og sengetøj, forsøgt slukket og båret til det fri af beboer  
 før beredskabets ankomst. Sprængt vindue i opgangsdør for adgang  
 til trapperum. Efterslukket mindre brand i madras i trapperum samt  
 mindre brand i sengetøj i lejlighed med vandslukker. Ventileret og  
 efterset trapperum og lejlighed 1 th. Hjulpet beboer til det fri samt  
 informeret øvrige beboere om at blive i lejlighederne. Overdraget  
 skadested til politi og skadeservicefirma. 
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 00:03 Prags Boulevard Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog damp for røg fra ildløs. Området  
 efterset, iab. 

 03:53 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:31 Gammel Kongevej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


