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08:22  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

 
08:51  Larslejsstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
09:01  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:14  B-Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret - aktiveret af DBI under afprøvning af anlæg.  
 
09:28  Ny Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren.  
 
09:48  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs kortslutning af 2 batterier.  
 
10:20  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:54  Roskildevej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:55  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:11  Sydvestvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
11:43  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:45  Stormbroen  Ild i Skraldespand Ild i skraldespand ved busstoppested, slukket med HT'er. Frederiksholms Kanal. 
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12:44  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

 
13:00  Kastelsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

13:08  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet detektor formentlig blev aktiveret pga. stærk sollys.  
 
13:33  Frederikssundsvej  Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
13:34  Tagensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
13:37  Sundkrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers afrivning af ledningen.  
 
13:55  Frederikssundsvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret. Assisteret  
     akutlæge og ambulancemandskab med skånsom udtagning af patient ad førerdør  

(uden brug af hydraulikværktøjer). Udlagt absorptionsmiddel på spild fra køretøj samt opsamlet 
dette. Kørt en bil ind til siden af vej efter aftale med politi på stedet. Overdraget skadestedet til 
politiet.  

 
14:29  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen. 
 

14:30 Roholmsvej  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl på anlægget. 
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15:04 Tårnvej  Forurening  Disel spild fra personbil, opsamlet med absodan. 

15:28  Absalonsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon.  
 
18:02  Kalvebod Brygge  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 3 personbiler var involveret. 2 biler kørt  

ind til siden af vej efter aftale med politiet. Fejet vejbane for diverse vragdele samt overdraget  
skadestedet til politiet. 

18:32 Holbækmotorvejen Ild i bil  Ild i bil, slukket ned HT, skadested overdraget til politi. 

18:51  Sundbygårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:03  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

19:05  Nørrebro Vænge  Ild i lejlighed   Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. Tryksat trapperum før indtrængning for at minimere  
røgspredning fra lejlighed til trapperum. Åbnet dør til brandlejlighed med rambuk. Eftersøgt og 
slukket brand i lejlighed. Åbnet døre til de 2 øvrige lejligheder på etagen med rambuk for eftersyn, 
iab. Foretaget eftersyn i lejligheder over brandsted, konstateret røg i lejlighed lige over brandsted, 
udluftet denne med ventilator. I øvrigt iab. Foretaget eftersyn på loft for evt. røgspredning, iab. 
Aftalt med skadeservice at de bliver på brandsted i 1.5 time hvor de efterser lejlighed jævnligt. 
Overdraget skadested til politi og skadeservicefirma.  
 

19:41  Fredericiagade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

 
19:49  Tranehavegård  Røg fra Lejlighed  Gryde brændt på, ingen beboer i lejlighed. Lejlighed ventileret vha. overtryksventilator.  
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19:51  Lundtoftegade  Eftersyn  Ved vores ankomst her der været ild i et sikringsskab i en lejlighed. Beboer i lejligheden har slukket  
for strømmen før beredskabets ankomst. Konstateret at der ingen brand eller røg fandtes i 
lejligheden. Rådgivet beboer at kontakte elektriker for eftersyn af sikringsskab og øvrige dele af el 
system før der igen tændes for strøm i lejligheden. 

 
21:07 Sydholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

21:29  Overgaden Oven Vandet  Forurening  Eftersyn for oliefilm på vandet. Ved ankomst iab. 

22:14 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 

23:05  Kirstinedalsvej  Vandskade  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade.  
 
23:16  Ellebjergvej   Ild i container  Brand i 400 L container, slukket med HT tilsat A-skum.  
 
23:52  Bernstorffsgade  Eftersyn  Eftersyn for røglugt ved "Mad korporative", ved ankomst intet at bemærke. 
 
01:54  Limfjordsvej   Røg fra kælder  Ild i kælder i 3 etages beboelsesejendom, slukket med HT-rør. Politiet iværksat evakuering før HBR  

ankomst. Tryksat hovedtrappe for at undgå røgspredning til denne samt indsat røgdykkere i kælder 
via adgangsdør i gavl (i det fri) for eftersøgning og slukning. I eftersluknings arbejdet blev det 
konstateret en mindre glødebrand i etageadskillelse mellem kælder og stuen th. Slukket nedefra 
med vand efter at have skabt mindre åbning i konstruktionen for adgang. Ca. 150 m2 kælder 
brand- og røgskadet. Udleveret røgalarm til beboer i lejlighed st.th. samt overdraget skadestedet til 
skadeservicefirma og politiet. 


