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08:09  Hans Knudsens Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:13  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra Håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
08:57 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm pga håndværkere. 

09:03  Krogagervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:30  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
10:08  Frederik V's Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
14:02  Fredensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
14:29  Jagtvej   Røg fra kælder  Ild i kælder, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn og ventilering af trapperum. Knust 2  

Kældervinduer for etablering af fraluftsåbninger samt foretaget ventilering af røg fra kælder. 
 

14:46 Kamillevænget Bygningsbrand Ild i udestue på kolonihavehus. Slukket med et HT-rør. Eftersyn med termisk kamera. 

14:54  Rymarksvej   Brandalarm   Ild i papirkurv - slukket af personale før brandvæsenets ankomst 

15:59 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig årsag. 
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16:04  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. 
 
16:37  Tietgensgade / 

Bernstorffsgade  Færdselsuheld  Færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret, hvoraf en lå på taget. Konstateret at der var 2  
patienter, 1 frit tilgængelig person ved siden af den ene bil og en let tilgængelig person i den bil der lå  
på taget. Assisteret ambulancepersonalet med udtagning af let tilgængelig person af bil på taget. Aftalt 
med politiet at vi hurtigst muligt efter at personredningen var afsluttet ville vende personbil ret samt 
flytte begge personbiler til side af Tietgensgade samt feje vejbanen for vragdele for at hurtigt kunne 
reetableret trafikken. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

17:35 Radisevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
17:40 Tårnvej  Gasudslip  Utæt gasinstallation i køkken i lejlighed. Udlagt 1 HT-rør til sikring.1 Røgdykkerhold indsat i lejlighed  

med Gasdetektor. Lukket for gassen i køkkenskab. Eftersyn med gasdetektor i opgang. IAB. Politi mødt 
og afspærrer. 
 

17:48  Gothersgade /  Ild i skraldespand  Skraldespand i haven udbrændt, slukket med HT-rør  
Landemærket  
 

18:38  Major Anders Lassens  Ild i affald i det fri  ild i grenaffald, ejer slukkede selv bålet, herefter forlod beredskabet stedet.  
 Vej 
 
19:39  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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00:32  Lygtemagerstien  Ild i bil   Ild i flere biler og flerbilscarport tæt op af beboelsesejendom. Ved beredskabets ankomst var der sket  

brandspredning til 4 lejligheder i 5-etagers beboelsesejendom, fra 1. sal til 4. sal via vinduer i  
gavl mod carport. Indsat røgdykkere til personredning/evakuering i 4 lejligheder samt efterfølgende til 
slukning af brand i lejlighederne. Samtidig indsat personale til udvendig slukning af flerbilscarport og 7 
personbiler samt efterfølgende slukning af konstruktionsbrand i facade i gavl. Drejestige rejst med C-
rør for at sikre mod brandspredning til tag. I førsteindsatsen deltog 23 mand inkl. indsatsledelse hvilket 
har været en bidragende årsag til at ingen personer kom til skade ved branden samt at resten af 
bygningen (i alt 4 opgange med ca. 60 lejligheder) kunne reddes uden brand- og følgeskader. 
Skadesomfang: Flerbilscarport med 7 biler og 2 mc/knallerter udbrændt. Yderligere 8 personbiler i 
flerbilscarport på modsat side af vejen brandskadet pga. strålevarme. 4 gavl-lejligheder fra 1. sal til 4. 
sal brand- og sodskadet. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. 
 

01:48 Park allé  Brandalarm  Blind alarm pga. madlavning. 

04:02  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøringsarbejde.  
 
04:23  Istedgade   Oversvømmelse  Rør utæt på toilet, afhjulpet vandskade i butik. 
  
05:39  Weidekamps gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
07:27 Peter Bangs Vej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:29 Ndr. Ringvej/Kindebjergvej Trafikulykke  4 biler impliceret, sikret skadestedet, 1 pt immobiliseret på spineboard, udlagt absodan og foretaget  

     oprydning. 
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07:34  Rigsdagsgården  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

 


