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08:26  Tietgensgade   Røg fra bygning  Røglugt fra elevator, foretaget eftersyn af meldere samt elevator spillerum. Intet at bemærke. Vi  
fandt en ukrudt brænder som havde været i brug ved døren til den detektor som var aktiveret, og  
samtidig det sted, hvor personalet havde set røg.  
 

09:35  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

10:22  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:40  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

12:25  Ny Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  
udførelse af andet arbejde.  
 

12:40  Gravervænget  Ild i Container  Ild i Container, ved vores ankomst har der været ild i et bundt aviser i et affaldsskur. Ildløs er  
slukker af viseværten på stedet med vand og en pulverslukker.  
 

12:58  Porcelænshaven  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

13:09  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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14:43 Herstedvang  Ild i bygning  Røgudvikling fra lagerbygning, evakuering påbegyndt ved beredskabets ankomst. Indsat 

    røgdykkerhold til af slukning af brand i teknikrum med C02 slukker. Andet røgdykkerhold indsat til  

    eftersøgning og ventilering af brandrøgen. Beredskabet tilkaldte ambulance for mulige røgskade på  

    evakuerede personer fra bygningen. En person indbragt til hospital. Skadeservicefirma tilkaldt.  

    Politi overtaget skadested. 

17:11  Syddyssen   Ild i affald  Ild i container med affald. Slukket med HT'er tilsat skumvæske. 

17:52  Nørre Allé   Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT'er.  
 
20:48  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
21:45  Krimsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
22:01  Voldboligerne   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:33  Kvæsthusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
23:14  Islands Brygge  Ild i skraldespand Ild i glasfibercontainer, slukket med HT'er tilsat a-skum.  
 
23:19  Vigerslev Allé   Eftersyn   Eftersyn efter brand, Indsat havde tændt ild i sengetøj og pude, som var slukket af personale med  

en spand vand, etagerne og cellen udluftet.  
 

23:25  Islands Brygge  Ild i skraldespand  Samme tur som tidligere, placering skønnet som anden adresse.  
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00:51  Fordresgårdvej  Oversvømmelse  Assistance ved vandskade, Ved vores ankomst er hovedvandledningen ind til en villa knækket af  
ved overgang til mur i kælderplan. Beboer har proppet en haveslange i hullet og har  
derved begrænset skaden væsentligt. Vand opsuget med eget materiale. HOFOR og 
følgeskadeservice tilkaldt. 
 

01:12  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
01:13  Hans Tavsens Gade  Ild i knallert  Brand i container, slukket med HT'er tilsat skumvæske.  
 
01:26  Oehlenschlægersgade  Redning   Assistance til politiet med afdækning af knust rude på skole. 


