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08:24  Gasværksvej   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt i stueetagen, ved brandvæsnets ankomst til stedet er der ingen gaslugt  
eller røg, vi foretog et eftersyn visuelt samt med gas detektor, intet at bemærke, Vi forlod 
skadestedet igen efter aftale personalet.  
 

08:55  Kastrupvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:57  Hovmestervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:57  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
08:59 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker arbejde på anlægget. 

10:26 Industriholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet rengøring. 

10:53  Hørhusvej   Springtæppe   Assistance til politiet. 
  
12:25  Vigerslev Allé   Trafik ulykke  Trafik ulykke mellem 2 personbiler, 1 patient med nakkesmerter håndteret af ambulancetjenesten,  

skadested sikret, biler flyttet ind til siden, kørebanen ryddet for vragdele mm. skadestedet 
overdraget til politiet. 
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12:26  Hovgaardsgade  Ild i lejlighed   Kraftig brand i lejlighed, med fare for brandspredning til tag, tryksat hovedtrappe, eftersyn på  
bagtrappe, intet at bemærke, indsat 2 røgdykkerhold i lejlighed til eftersøgning / slukning samt et  
hold på loft til eftersyn / slukning, bobcat stige indsat i baggård for eftersyn / slukning i tagudhæng, 
et hold indsat i naboejendom for eftersyn af 4. sals lejlighed ind mod den brændende lejlighed,  
lettere røg og sod skade i køkken, ligeledes kontrol af lejlighed på 5. sal intet at bemærke. 
Låsesmed tilkaldt via politiet for eftersyn i lejlighed 4. sals tv på hovedtrappe, lettere røg og 
sodskadet, skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.  
 

13:43  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

14:05  Prinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
14:25  Marmorvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:46  Hovgaardsgade  Eftersyn   Rekvireret af skadeservicefirma til genopblussen på tidligere brandsted. mindre glødebrand i  

tøjskab, slukket med HT, skadested overdraget til skadeservice på stedet.  
 

14:55  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:04  Malttorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved månedlig afprøvning af anlægget.  
 
17:18  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
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17:54  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
18:48  Oehlenschlægersgade  Oversvømmelse  Lavt liggende gymnastiksal vandskadet, ca. 50 m2 af indløbende vand fra stoppet regnvandskloak i  

skolegård, vand suget op med vandstøvsuger, skadeservice tilkaldt for at sætte affugtere op,  
skadeservice tilkaldte slamsuger for at tømme 3 stk. kloakker i skolegården, som var årsag til at 
vandet løb ind, skadeservice overtog skadestedet.  
 

18:57  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
19:02  Halmtorvet   Eftersyn   Ild i terrasse varmer, ved brandvæsnets ankomst er der ingen ild i terrassen varmeren, men der er  

tydelig gaslugt samt udsivning fra gas flasken, Beredskabet assisterede med tømning af den 
defekte flaske. 

 
19:04  Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 
21:39 Holbækmotorvejen Olie spil  Blind alarm, idet vejen i stedet var våd og glat af regn. 

21:40  Amagerbrogade  Røg fra Butik   Åben ild på grill i forbindelse med madlavning havde bredt sig til ventilation, slukket ved hurtigt  
indsats med super HT, eftersyn af ventilation i butik samt på loft og tag med termisk kamera, intet 
at bemærke, skadeservice tilkaldt, skadested overdraget til politiet.  
 

23:12  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
23:39  Jagtvej   Færdselsuheld  Oprydning efter færdselsuheld, ved Beredskabets ankomst var køretøjet væk, Beredskabet ryddet  
     kørebanen for vragdele. 
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00:12  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
00:49  Teglholmens Østkaj  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
01:15  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 

01:37 Strandskolevej Ild i bygning¨  Blind alarm, idet anmelders observation viste sig ikke at være korrekt. 

02:00  Sigurdsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
03:05  Svend Trøsts Vej  Ild i container  Ild i 600 lt container slukket med 1 HT tilsat A-skum. 
 
05:41  Islands Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:13  Overgaden Oven Vandet  Eftersyn   Intern røgalarm var gået i gang, eftersyn foretaget, intet fundet. 


