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08:06  Bærhaven   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
08:09  Drejøgade   Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var gået i forvarsel på grund af kraftig damp/os fra madlavning,  
 
08:24  Øster Farimagsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.  
 
09:10  Ryparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.  
 
09:37  Stigbøjlen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:02  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af vand i detektor.  
 
13:29  Kobbelvænget  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:09  Sallingvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:37  Frederiksstadsgade  Forurening  Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld  

hvor personbil havde påkørt en parkeret biler.  
 

16:09  Kirsten Walthers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon i forbindelse med tyverisikring.  
 
18:08  Øster Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, aspirationsanlæg formentlig aktiveret pga. defekt ventilationsanlæg. 
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18:23  Eskildsgade   Oversvømmelse  Vandskadeafhjælpning, sprunget varmtvandsrør i stuelejlighed, havde givet vand i køkken, stue og  
kælder ca. 60 m2, Hund hentet ud og overgivet til en anden beboer i opgangen, vandet suget op  
med vandstøvsuger, skadestedet overdraget til skadeservice.  

 
20:28  Merløsevej   Ild i knallert   Ild i knallert på bagside af bygning ved boldbanen, slukket med HT.  
 
21:40  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren,  
 
21:52  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af upåviselig grund. 

 
22:00 Storkens Kvarter Eftersyn  Bål i have slukket med 1. HT 

22:30 Trædejerporten Eftersyn  Ild i sæde på maskine. 
 
23:02  Finsensvej  Eftersyn   Eftersyn for røg i gaden, årsagen til dette var filmoptagelser med brug af pyroteknik, optagelserne  

var færdige ved brandvæsnets ankomst, personale på stedet, orienteret om at de næste gang  
ansøger de rette beredskabsmyndigheder før brug af pyroteknik.  

 
00:13  Øster Voldgade  Bål på gaden   Ild i anlagt bål med træ og bænk på bålplads, slukket med 1. HT. 
  
01:24 Bygmarksvej  Røg fra bygning Blind alarm idet anmeldelser forvekslede ildløs med røg fra tyverisikrings anlæg. 
 
01:48  Humlebækgade  Brandalarm   Interne røgalarmer, aktiveret på for og bagtrappe, formentlig grundet madlavning. 
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02:25  Vestbanevej   Gasudslip   Gaslugt i bygning, hjemmepleje havde ringet efter brandvæsnet, da de lugtede kraftig gaslugt hos  
beboer, i forbindelse med et tilsyn, gasdetektor gav fuldt udslag i hele lejligheden. Utæthed i 
slange til komfur, skadestedet overdraget til politi og HOFOR. 
 

04:02  Nørre Farimagsgade  Ild i bygning   Legehus nedbrændt på legeplads i Ørstedsparken, efterslukket med HT, brandskade på  
nærliggende legehuse. 

  
04:53  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet, teknikker tilkaldt.  
 
05:22  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra køleanlæg.  
 
05:52  Kobbelvænget  Eftersyn  Assistance til fastvagt på stedet ifm. overvågning af defekt brandalarm, deponering af nøgler i  

Nøgleboks. 
 
06:16  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
06:51  Vestbanevej   Gasudslip  Hjemmepleje havde tilkaldt brandvæsnet pga. af gaslugt i lejlighed hos beboer, ved brandvæsnets  

ankomst kunne der dog ikke lugtes, eller måles noget gas i lejligheden, hjemmeplejen blev 
beroliget. og brandvæsnet kunne forlade stedet igen.  

 
07:25  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 

 


