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08:05  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
08:08  Saxogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:34  Asiatisk Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af  

Rørsystemet. 
 
11:39 Immerkær  Brandalarm  Blindalarm, grundet rørkanon. 

  
12:13  Fjeldhammervej  Ild i bygning   Kraftig ild i flamingo på taget af bygning under opførelse. På vej til  

skadestedet bliver det oplyst, at der er personer på taget og disse  
ikke kan komme ned ved egen hjælp. Ved beredskabets ankomst  
bliver det oplyst, at alle personer er kommet ned fra taget. Rejst  
stige med vandkanon for af slukning og køling af F-gasflasker på  
taget. Udlagt HT-rør for eftersyn og af slukning indvendigt i  
bygningen.  
Branden hurtigt under kontrol, to personer overgivet til  
ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til skadeservice firma  
og politiet. 
  

12:16  Fabriksparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:48 Enghave Plads   Færdselsuheld   Færdselsuheld mellem Bus og personbil. En passager i bussen  

klagede over nakkesmerter, var kommet ud ved egen hjælp og  
overdraget til ambulancepersonalet ved beredskabets ankomst.  
Kørt personbilen ind til siden af vejen samt assisteret buschauffør  
med henstilling af beskadiget bus ved fortov.  
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Overdraget skadestedet til politiet.  
 
14:25  P. Knudsens Gade Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient. 

13:45 Kanalens KVT.  Bandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 

14:17 Sportsvej  Springtæppe  Springtæppe ikke ibrug, dog fysisk kontakt med patient, som hjælpes tilbage på hospital afd. 

14:58  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:03  Overskousvej   Benzin udslip   Opsamling af benzinspild fra personbil. Udlagt 20 liter Absodan og  

bortskaffet dette.  
 

17:44  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved støv fra støvsuger.  
 
18:29  Englandsvej   Færdselsuheld   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3  

personbiler.  
Ved beredskabets ankomst var alle personer kommet ud af  
køretøjerne ved egen hjælp. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

20:39  Turesensgade   Færdselsuheld   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var  
blevet forurenet ved færdselsuheld hvor ovennævnte køretøj var  
involveret. 
  

00:39  Nordre Frihavnsgade  Eftersyn   Eftersyn for lugt i lejlighed. Konstateret utæt køleskab. Frakoblet  
strømmen til køleskabet og ventileret lejligheden.  

 
00:45  Uplandsgade   Ild i skur   Ild i kolonihavehus samt omkringliggende hegn og vegetation,  
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slukket med 2 HT-rør og C-slange. Kølet varmepåvirkede  
gasflasker. Slangebroer og mobilt vejbump udlagt.  
Skadestedet overdraget til politiet.  

 
 
 
02:19  Store Krog   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed grundet ild i sofa, slukket med HT-rør. Efterset  

lejlighed for personer, iab.  
Udluftet lejlighed samt kontrolleret overliggende lejlighed for  
røgspredning, iab.  
Kontrolleret temperatur på loftet over branden. Denne var hurtigt  
dalende efter slukning af branden.  
Opbrudt adgangsdør til lejligheden for adgang.  
Tilkaldt skadeservice og overdraget skadestedet til politiet. 

 
04:02 Idrætsvej  Bål på gaden  Bål slukket med et HT-rør. 
 
07:00 Hvidovrevej  Bål på gaden  Bål slukket med et HT-rør. 
 
07:09  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

07:12  Falsters vej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
brv. ankomst. 

07:23 Hvissingegade  Brandalarm  Blindalarm, grundet håndværkere. 

07:37 Høvedstensvej  Brandalarm  Blindalarm, grundet håndværkere. 


