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10:52  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
13:39  Pilestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  

sprinkleranlægget. 
  

13:39  Kjeldgårds vej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient.  
 

14:59  Skovløbervej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient. 
  

15:07  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
16:45  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

17:02  Wildersgade   Trafik ulykke   Sikring af skadested, nødbehandling samt oprydning efter færdsel.  
 
17:31  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
17:31  Lindevangs Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

17:45  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:56  Lyshøjgårds vej  Eftersyn   Ild i cykel (forhjul), slukket med pulverslukker af nabo før HBR  

ankomst. Foretaget eftersyn, iab.  
 

20:17  Hostrups Have   Redning Andet   Defekt ventilation hætte forsøgt fjernet vha. drejestige uden held. 
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20:50  Sundholmsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
21:23  Kristiania gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

21:29  Rued langgaards vej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
  
22:47  Stradellas vej   Ild i lejlighed   Ild i elskab i lejlighed, forsøgt slukket af beboer, dog uden held.  

Tryksat trapperum før indtrængning i lejlighed. Slukket branden med  
CO2-slukker samt udluftet lejlighed. Foretaget eftersyn i overliggende  
lejligheder, iab. El skab udbrændt, gang sodskadet, lejligheder i opgang  
uden strøm. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.  
 

23:43  Fiolstræde   Elevator stop   Elevatorstop. Personerne var kommet ud ved egen hjælp inden  
brandvæsenets ankomst. 
  

04:42  Ernst Kapers Vej  Person under tog  Personpåkørsel fjerntog udf. Sydhavn Station. IC3 fjerntog holdt i  
indadgående retning ca. 50 m. syd for stationsområdet. Sikret at  
togdriften var standset på både S-tog og fjerntog, afventet  
tilbagemelding fra VC. Sikret skadestedet ved montering af  
kortslutningsstropper på 3 spor (samtlige spor fra perron og i østlig  
retning undtaget det spor hvor toget holdt). Sendt personale til  
lokomotiv for at sikre kontakt til lokomotivføreren og sikre at toget  
ikke kører. Sendt personale til eftersøgning bag tog. Fundet livløs  
person ca. 50 m. bag tog med skader uforenelig med liv. Person  
erklæret død af akutlæge på stedet. Assisteret politiet med div.  
arbejde på skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet. 

 


