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08:31 Fort vej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
10:50  Vesterfælledvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  

beredskabets ankomst.  
 
12:12  Islands Brygge   Eftersyn   Ild i ovn, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn af  

ventilationsanlæg med termisk kamera, intet at bemærke.  
 
12:16  Roskildevej/Søndre Fasanvej  Spuling af gade   Udlagt kattegrus for opsamling, af mindre benzin spild fra  

motorcykel.  
 
12:21  Edvard Thomsens Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient.  
 
12:47  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  

af anlægget.  
 
14:31  Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
18:30  Gammel Strand  Brandalarm   Røg fra kortslutning i lampe, havde udløst det automatiske  

brandalarmerings anlæg. Foretaget eftersyn og luftet ud.  
 
18:44  Dannebrogsgade  Røg fra Lejlighed  Ild i opvaskemaskine, delvist slukket af nabo med pulverslukker.  

Efterslukket med HT-rør, efterfølgende udluftet lejlighed.  
Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.  

 
19:03  P. Knudsens Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient.  
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19:27  Havneholmen   Redning Andet   Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient.  
 
20:18  Carl Nielsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

20:22  Vesterfælledvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Fører af  
bilen havde forladt skadestedet. Foretaget oprydning og overdraget  
skadestedet til politiet.  

 
20:23  Hyltebjerg Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:49  Øster Voldgade   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Samt  

efterfølgende ryddet vejbanen for vragdele og overdraget  
skadestedet til politiet.  

 
23:27  Løngangstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
02:29  Ringer gården   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
05:02 Sognevej  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 
 
07:14  Hans Knudsens Plads  Brandalarm   Mindre ildløs i nogle plader, slukket af beboer før beredskabets  

ankomst. 1 beboer overdraget til ambulancetjenesten, og  
efterfølgende udluftet lejligheden. 

07:31 Kornmarksvej  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 


