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08:53  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
09:02  Prinsesse Charlottes  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

Gade håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
10:19  Lyngbyvej   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra  

opvaskemaskine.  
 
10:53 Ejby Industrivej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
10:57  Stokhusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning  
 
12:08  Thorvaldsensvej  Ild i lejlighed   Ild i vinduesramme på 3. sal, slukket med HT-rør. Opbrudt dør for  

adgang til lejligheden. Tryksat opgangen før indtrængning.  
Foretaget eftersyn i overliggende lejlighed, iab.  
Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice firma.  

 
12:19  Laksegade   Brandalarm   Mindre røgudvikling i kopimaskine, strømme afmonteret.  
 
12:45  Godthåbsvej   Færdselsuheld   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem tre  

biler. Foretaget oprydning af kørebanen, udlagt Absodan på spildet  
og opsamlet dette. Køretøjer trukket ind til siden for åbning af  
kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
13:06  Vesterbrogade   Olie spild   Udlagt Absodan på oliespild på kørebanen, ca. 1x1 m2, opsamlet  

dette og rengjort kørebanen.  
 
13:21  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
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madlavning.  
 
13:59  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

produktionsanlæg, opvaskemaskine. 

14:25  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning.  

 
16:42  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
17:03  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning  
 
17:39  Hulgårdsvej   Ild i affald   ild i tørre blade og grene ca. 25 m2, i det fri. Slukket med HT-rør.  

Foretaget eftersyn, iab.  
 
18:21  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 
19:29  Svanevej   Brandalarm   Blind alarm idet en beboer havde aktiveret alarmtryk pga.  

vandskade fra tagetagen. Kraftig regn. Viceværten kontaktet.  
 
20:20  Svanevej   Brandalarm   Blind alarm idet en beboer havde aktiveret alarmtryk pga.  

vandskade fra tagetagen. Kraftig regn. Viceværten vil være fremme  
inden for 15 min. 

 
21:07 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, grundet arbejde ved skadedyrsbekæmpelse.  
 
21:15  Amagerbrogade  Eftersyn   Foretaget eftersyn i kælder og fundet stikkontakt der var meget  
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varm med termokamera. Afbrudt for strømmen og demonteret  
denne. Ejer vil kontakte elektriker. Monteret to røgalarmer i  
kælderen.  

 
21:30  Dalslandsgade   Eftersyn   Ild i gryde som havde fået fat i emhætten, beboer havde slukket  

ildløsen før Beredskabets ankomst. Foretaget efterslukning og  
eftersyn med termokamera, iab.  

 
22:41  Livornovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 

22:41  Lille Istedgade   Ild i bygning   Kraftig ild i værelse i tagetagen på bygning, udlagt 2 HT-rør for  
indvendig af slukning på etagen, rejst drejestige for af slukning i  
tagetagen med HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning af  
bygningen. En person findes og bringes til det fri og overleveres til  
ambulancetjenesten. Politiet evakueret alle etager under branden  
for beboere. Tilkaldt ekstra drejestige og sprøjte som blev indsat  
for sikring af den resterne del af tagetagen. Rekvireret skadeservice  
for følgeskadebekæmpelse. Værelse ca. 25 m2 udbrændt, gang ca.  
75 m røg og sodskadet. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
00:01  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra  

røgkanon. Foretaget eftersyn, iab.  
 
01:54 Lundedammen  Brandalarm  Blind alarm, grundet damp i melder. 
 
03:04  Rådhuspladsen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren.  
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06:09  Marstalsgade   Oversvømmelse  Assistance ved vandskade, en utæt varmvandsledning var årsag til  
vandskaden. Vandet var lukket ved Brandvæsnets ankomst, så  
havde ingen opgave. 

  

 

 

 

 

 

 


