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09:32  Ny Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade forårsaget af utæt fjernvarmerør. 
 
10:43  Voldboligerne  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:53  Vodroffsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:11  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:29 Tårnvej  Trafik ulykke  Cyklist ramt af lastbil i højresving, beredskabet sikrede skadestedet, opsatte afskærmning.  

     Skadestedet rengjort og overdraget til politi. 

13:24 Tårnvej  Eftersyn  Vandskade gennem etageadskillelse til underbo, denne var selv i gang med opsamling.  

     Beredskabet tilkaldte skadeservicefirma. Skadestedet overdraget til ejendomsinspektør på stedet. 

13:35  Willemoesgade  Eftersyn   Åbenstående vindue smadret, og glasset dryssede ned på gaden. Vindue nedtaget, og lagt ind i  
lejligheden.  

 
13:57  Tagensvej   Brandalarm   Røglugt fra lejlighed, intern røgalarm aktiveret. Plastskål glemt på tændt komfur. Let røg i lejlighed.  

Lejlighed og trappe udluftet.  
 

16:02  Hemsedalsgade  Ild i bygning   Ild i affaldsskur tæt op ad børnehave, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum. Brandspredning til  
tagudhæng på børnehave, slukket med HT-rør. Nedtaget sternbrædder for afslukning og kontrol af  
brandspredning i tagkonstruktion, iab.  
 

16:15  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  
udførelse af andet arbejde.  
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17:12  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
17:54  Murergade   Elevator stop   Person hjulpet ud af elevator, efterfølgende blev elevatoren aflåst igen.  
 
19:33  K.M. Klausens Gade  Eftersyn   Beboer havde uheldigvis smækket sig inde på eget toilet hvor En del røg i lejlighed, ventileret ud  

vha overtryksventilator.  
 

20:12  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
20:36  Ragnhildgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:36  Bystævneparken  Kemikalie uheld  Eftersyn i lejlighed på plejehjem grundet kraftig lugt af Salmiak. Konstateret ud strømmende  

kølemiddel fra ældre køleskab. Bragt køleskabet til det fri og udluftet lejligheden. Overdraget  
skadestedet til personale på plejehjemmet.  
 

20:58  Digevej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret.  
 
21:23  Lindgreens Allé Ild i bil  Ild i varevogn slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum. Skadestedet Strandlodsvej overdraget til politiet.  
 
21:35  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
21:48  Bispeengen   Ild i bil  Ild i personbil slukket med HT-rør. Varmeskader på nær vedholdende personbil grundet  

strålevarme. Opbrudt motorhjelm for eftersyn samt kontrolleret for brandspredning med  
termisk kamera, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

21:50  Kalkbrænderihavnsgade  Ild i græs  Ild i jernbanesvelle, slukket af anmelder med en spand vand.  
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03:44  Skovgaardsgade  Eftersyn   Ild i hynde grundet tobaksrygning, slukket før beredskabets ankomst. Kontrolleret for 
    røgspredning, iab. Patient tilset af ambulancepersonale for røgforgiftning. Skadestedet overdraget  
    til politiet. 

 
04:56  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
07:10  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
07:10 Hothers Plads  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
07:32 Horsensgade  Brandalarm  Blind alarm grundet trykfald i forsyningsledningen til sprinkleranlæg. 
 

 


