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08:35  Teglholmens Øst kaj  Brand Andet   Assistance med adgang til sprinklercentral  
 
09:52 Naverland  Brandalarm  Blind alarm, grundet vand i melder. 
 
10:57  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:22  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
13:44 Stenager  Brandalarm  Eftersyn for hyldetone, hvilket kom fra tyverialarm. 
 
16:54 Morbærhaven  Brand i affald  ild i sofa, slukket med et HT-rør. 
 
17:39  Rysensteensgade  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Samt  

assisteret ambulancetjenesten med behandling af patienter.  
 
19:15  Dirch Passers Allé  Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med ildløs i gasgrill. Beboer havde før  

beredskabets ankomst, selv slukket ildløs. Foretaget eftersyn, og  
vejledt borger i brug af gasgrill.  

 
20:47  Arresøgade   Eftersyn   Eftersyn i opgang i forbindelse med aktiveret røgmelder i  

lejlighed. Sprængt dør for adgang, og konstateret glemt gryde på  
tændt komfur. Vækket beboer og udluftet lejligheden.  

 
21:03  Rysensteensgade Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2  

biler og 1 bus. Assisteret ambulancetjenesten med behandling af 3 patienter.  
Udlagt absodan for opsamling af kølervæske. Skadestedet overdraget til politiet.  

 
22:15 Tudsemindevej  Ild i affald   Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.  
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23:28  Svaneknoppen   Ild i bygning   Ild i opvaskemaskine, slukket med HT-rør. Udluftet køkken og  
restaurationslokale med overtryksventilator.  
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. 

01:42  Skellet   Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Bil udbrændt. Overdraget  
skadestedet til politiet.  

 

06:36                   Gl. Havn                                          Skorstensbrand                              Ild i skorsten til røgeri.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


