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11:39  Skellet   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
13:27  Strandvejen   Vandskade   Mødt, ej i brug idet anmelder selv havde løst problemet ved HBR  

ankomst. 
  

14:10  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
15:11  Lyrskovgade   Ild i papirkurv   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
17:03 Fyrtårnvej   Olie spild   Ca. 300-500 liter MD 80 olie løbet ud i havnen pga. åbenstående  

ventil. MD 80 olie er opvarmet for at være flydende, ved ca. 27  
grader bliver olien fast. Isat Rib båd og udlagt ca. 50 m  
flydespærring. Ved Beredskabets ankomst var der tre stk.  
slamsugere som var i gang med at opsuge olien fra havnen.  
Overdraget skadestedet til Copenhagen Malmø Port.  

 
17:16  Sofienhøjvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient.  
 
18:20  Nørre Voldgade  Assistance til politiet  Rejst drejestige og nedtaget tre stk. løse vinduesrammer, rammer  

stillet i lejligheden.  
 
18:34  Mimersgade   Ild i skraldespand  Foretaget eftersyn i området, intet fundet.  
 
19:26  Halfdansgade   Ild i lejlighed   Ild i olie og avis, slukket af beboer før Beredskabets ankomst.  

Foretaget eftersyn, iab. 
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19:42  Arne Jacobsens Allé  Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem bil og MC. Ingen personskade. Sikret  
skadestedet samt foretaget oprydning på skadestedet. 

22:13  Willemoesgade   Ild i lejlighed   Blind alarm idet en beboer havde aktiveret sit nødkald og sagt der  
var ile i lejligheden. Foretaget eftersyn, iab. Overleveret beboer til  
hjemmeplejen.  

 
22:36  Strandskolevej   Brandalarmen   Ved ankomst konstateres der røg fra taget på skolens hovedbygning. Der er ildløs i en sidefløj på skolen med  

kraftig røgspredning til hovedbygning. Mandskab indsat til slukning med HT samt overtryksventilator. 
Skadestedet overdraget til politiet samt skadeservice. 

 
23:16  Kalvebod Brygge  Brandalarmen   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
00:23  Vesterbrogade   Ild i skraldspand  Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn,  

iab. 
  

00:51  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Brandalarmen aktiveret af røg fra elevatorskakt. Opbrudt dør i  
kælder til elevatorspilrum. Afbrudt for strømmen på hovedafbryder  
til elevatoren. Foretaget eftersyn og udluftning i hele bygningen. 
 

05:10  Dige vej   Røg fra kælder   Ild i kælder i villa, tryksat stueetagen med overtryk ventilator.  
Indsat rygdykkere med HT-rør i kælderen. Foretaget eftersyn og  
af slukning. Indsat røgdykkere for eftersyn i stueetagen, iab.  
Overdraget skadestedet til politiet.  

 
05:40  Jagtvej   Ild i affald   Ild i papkasser mv, i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn,  

iab.  
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07:21 Valdemar Hansens vej Brandalarm  Blind alarm, pga. damp fra rengøring. 

07:33 Langelinie Alle   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret af ukendt årsag. Foretaget eftersyn, iab. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


