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08:18  Skoleholdervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
 
08:24 Engvej  Brandalarm  Brandtryk aktiveret ved en fejl.  
 
08:39  Abel Cathrines Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:05  Aldersrogade   Ild i bygning   Ild i ca. 15 m2 skur op ad bygning. Afslukket træbeklædning samt fjernet ca. 3 m2 for eftersyn og  

efterslukning. Ventileret kælderen til bygningen.  
 
09:22  Nyropsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:31  Gyldenløvesgade  Redning   Drivende kano og redningskrans bjærget.  
 
09:45  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:47  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:58  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:13  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:03  Carl Nielsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:09  Løngangstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:15  Frederikssundsvej  Assistance  Mødt, ej i brug.  
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16:34 Øresunds Alle  Eftersyn  Spild af hydraulikolie, skadevolder sørger selv opsamling. Miljømyndigheder orienteret.   
 
16:42  Nørrebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
16:52  Østbanegade   Naturbrand  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  

foretaget, intet at bemærke.  
 
17:47  Ryparken   Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.  
 
18:44  Nørre Voldgade  Olie spild   Udlagt 15 sække absorberingsmiddel på ca. 10 m2 dieselspild. Placeret opsamlingskar under lækage  

samt kontaktet busselskabet.  
 
19:05  Østerbrogade   Ild i butik  Kraftig brand i blomsterbutik. Ved ankomsten til skadestedet var der voldsom brand i stueetagen med  

fare for brandspredning til ovenliggende etager. Indsat røgdykkerhold til afslukning i butik samt yderligere 
røgdykkerhold til personredning på etagerne over branden. Tryksat hovedtrappen for at sikre mod røgspredning 
til flugtvejen. Tilkaldt yderligere sprøjte til gården Vordingborggade 4A for begrænsning af brandspredning. 
Overtryksventileret køkkentrappe, som var blevet røgfyldt pga. branden. Rejst drejestigen for eftersyn af 
røgspredning og mulig brand i skorsten. Ventileret butikslokale samt foretaget endelig afslukning vha. tågesøm 
tilsat A- skum. Tilkaldt følgeskadefirma. Skadesomfang: Ca. 25 m2 baglokale udbrændt samt ca. 100 m2 
blomsterbutik svært røgskadet. En del røgskader i ovenliggende lejligheder.  
 

21:12  Nørre Voldgade  Olie spild  Ht bus placeret på holdeplads, lækkede dieselolie fra undervogn. Areal 10 m2 med oliespild, udlagt  
absodan 15 sække og samlet dem op igen. Placeret opsamlingskar under bussen for yderlige opsamling. Efter 
aftale med OC vil busselskab følge op på bussen. Udlagt tyndt lag absodan for den sidste opsugning.  

 
22:17  Fortunstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
22:53  Vesterkærsvej  Ild i villa   Flammer i taget, på bygning under renovering. Indsat et røgdykkerhold med 1 HT-rør. Drejestige rest til  

tag til efterslukning med tågesøm.   
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00:28  Vermundsgade   Ild i container  Ild i 800 l affaldscontainer midt på pladsen, slukket med 1 HT-rør. 
 
00:52 Webersgade   Oversvømmelse Assistance ifm. vandskade. Stor mængde vand løb ned i stuelejlighed fra 1. sal. Lokaliseret sprængt  

vandrør under køkkenvask. Lukket for hane på køkkentrappe samt tilkaldt følgeskadefirma. Opsuget vand i begge 
lejligheder vha. vandstøvsuger. Foretaget eftersyn i kælder, konstateret mindre mængde vand. Overdraget 
opgaven til følgeskadefirmaet.  

 
01:19  Johan Kellers Vej  Eftersyn  Eftersyn for mulig aktiveret røgalarm. Foretaget eftersyn på for- og bagtrappe - iab. Kontaktet anmelder.  

Intet fundet.  
 
01:53  Rævegade   Eftersyn  Eftersyn for røglugt samt aktiveret røgalarm. Sprængt dør for adgang til lejlighed. Fundet glemt gryde  

på tændt komfur. Slukket gryde i køkkenvask samt udluftet lejligheden. Foretaget eftersyn i ovenliggende 
lejlighed - iab.  

 
04:42  Nørre Søgade   Ild i lejlighed   Kraftig brand i tagkonstruktion/tagterrasse. Udlagt i alt 3 HT-rør via trapper og drejestige for afslukning.  

Evakueret trappeopgangen ifm. slukningsarbejdet. Tilkaldt taktisk reserve med henblik på at forberede  
standsningslinje mellem opgang 41 og 39. Tilkaldt følgeskadefirma. Grundet hurtig indsats blev branden 
begrænset til terrasse og tagkonstruktion over en opgang. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
06:19  Meldahlsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:47 Amagertorv  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


