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08:02  Henrik Rungs Gade  Eftersyn   Ild i madras, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab.  
Beboer tilset af ambulancepersonale, iab. Udluftet lejligheden. 

 
08:50 Oksens Kvarter Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

09:08  Gammel Mønt  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:46  Amaliegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

10:07  H.C. Andersens Boulevard Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem lastbil og personbil. Ved  
beredskabets ankomst var føreren af personbilen bragt til ambulance. Opsamlet mindre spild af 
kølevæske fra lastbil med 5 liter Absodan og fejet kørebanen for glas og øvrige fragmenter.  
Lastbil kørt til vejkant og trukket personbil til Dantes Plads 1, foran Glyptoteket i samråd med 
politiet. Afmonteret batteripoler på startbatteri på personbilen (el-bil) og overdraget skadestedet 
til politiet. 

 
10:55  Havnegade   Trafik ulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld  

mellem bybus og lastbil.  
 

11:01  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
 
11:10  Dronningensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:29  Vindmøllevej   Redning Andet  Assistance i forbindelse med trykstigning i 20 m3. kølevands beholder, ej i brug. 
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11:32  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

13:28   Alhambravej  Trafik ulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var Kongevej blevet forurenet ved  
færdselsuheld mellem bus og personbil.  
 

13:52  Frederikssundsvej  Benzin udslip   Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i  
brændstofsystemet på personbil. 
 

14:18 Nykær  Røg fra lejlighed Ild på altan, adgang fra gadesiden via stige, brand i hynder slukket med vandslukker. Leglighed og

     trappe efterset for røgspredning. Skadested overdraget til politi. 

15:26  Tikøbgade   Røg fra trappe  Eftersyn foretaget, idet anmelder mente at kunne lugte røg på fortrappe og intern røgalarm var  
aktiveret i lejlighed på 4. sal. Foretage eftersyn på fortrappe, bagtrappe samt loftsrum, iab. Ved  
åbning af brevsprække til lejlighed på 4. sal konstateredes svag røglugt. Foretaget visuelt eftersyn 
gennem vinduer ved rejsning af drejestige, iab. Ved eftersyn fra gårdside konstateredes  
åbentstående tagvindue til lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet, som ville tage kontakt 
til lejlighedens beboer.  
 

16:03  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 
 

17:20  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

 
18:27  Sundkrogsgade Olie spild   Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet Kalkbrænderihavnsgade forurenet  

ved lækage på lastbil. 
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18:33  Lyngbyvej   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld med 2 personbiler. Ved beredskabets  

ankomst var føreren af begge biler ude. Begge blev tilset af ambulance personellet. Kørt personbil 
væk fra kørebane til siden af vejen samt fejet kørebane. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

18:55  Middelgrundsvej  Eftersyn   Eftersyn i lejlighed da intern røgmelder afgav alarm, iab. 

18:56 Stamholmen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:08  Sydbanestien   Ild i affald   Glødebrand i græsareal på kirkegård, slukket med HT-rør.  
 
19:23  Sortedam   Dossering   Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
     detektoren. 
 
20:55  Palægade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
 
22:21  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra lys i lagkage.  
 
23:12  Nyhavn   Eftersyn   Røg fra el installation grundet elektrisk kortslutning i Neon skilt. Røgspredning til fordelingsgang  

samt over nedsænket loft udluftet. Kontrolleret alle ledninger fra skilt med termisk kamera, iab.  
 

23:51  Serridslevvej   Ild i container   Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. 
 
00:03 Egevolden  Brandalarm  Falsk alarm, idet en detektor var aktiveret af ild fra lighter. 

00:10  Blegdamsvej  Trafik ulykke  Trafik ulykke, sikret skadested, flyttet biler ind til siden og Fredensgade opsamlet diverse bildele  
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00:19  Pilesvinget  Ild i affald   Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. 

07:18 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, teknikker på stedet afprøvede anlægget. 


