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08:15  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
08:18  Østerbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen  
 
11:51  Sankt Annæ Plads  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 
  
13:00  Thors gade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

13:21 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 

14:38  Nørre Søgade   Færdselsuheld   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3 personbiler.  
Ved beredskabets ankomst sad der en person i en af de implicerede  
biler. Sikret airbag i førerside samt assisteret sundhedspersonalet  
med udtagning af personen.  
Opsuget mindre spild af kølervæske med Absodan, fejet kørebanen  
samt trukket køretøj til vejkant.  
Overdraget skadestedet til politiet.  

 
14:45  Torvegade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
16:56  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
17:10  Smalle gade   Eftersyn   Lettere røg fra optænding af brændeovn, vejledt om at kontakte skorstensfejer. 
 
18:39 Slotherrens vej  Ild i skraldespand Intet fundet. 
 
18:48  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
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19:04  Rumæniensgade  Eftersyn   Eftersyn af sodsværtet lejlighed efter brand. Lampe ved akvarie  
fundet udbrændt og akvarie tomt for vand.  
Omfattende sodskade i lejlighed og vandskade hos underbo.  
Skadested overgivet til politiet og skadeservice.  

 
19:21  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
19:43  Reventlowsgade  Person under tog  Assistance til ambulancetjenesten med redning af person under tog  

på Københavns Hovedbanegård.  
Ved beredskabets ankomst konstateredes at personen var i færd  
med ved egen hjælp at kravle ud under toget. Personen var lettere  
kvæstet og blev overdraget til ambulancetjenesten.  
Kontrolleret de 2 forreste vogne for yderligere personer, iab.  
Overdraget skade stedet til politiet. 

20:28 Banehegnet  Ild i skraldespand Slukket med et HT-rør. 

22:20  Hostrups Have   Røg fra kælder   Ild i gennemgående kælder under beboelsesejendom, slukket med 4  
HT-rør. Røgspredning til 6 køkkentrapper samt stuelejligheder.  
Køkkentrapper udluftet og tryksat. Stuelejligheder udluftet ved  
naturlig ventilation. Udluftet kælder med overtryksventilator.  
Eftersyn foretaget i kælder efter cirka 2 timer, iab.  

 
22:31  Rørsangervej   Brand Andet   Ild i facadeskilt efter hærværk, slukket før ankomst.  
 
23:07  Kalvebod Brygge  Assistance til politiet  Drejestigen rejst for at nedtage rude på 5. sal. Assistancen udført efter aftale med politiet.  
 
 
00:38  Englandsvej   Ild i bil   Ild i 2 personbiler, slukket med 2 HT-rør.  
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01:59  Hostrups Have   Eftersyn   Eftersyn for gen op blusning fra brand tidligere på døgnet samme  
sted. Foretaget kontrol med termisk kamera, iab.  

 
05:26  Frederiksborggade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

produktionsanlæg.  
 
07:14  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 

07:15  Købmagergade   Brandalarm   Blind alarm, uden påviselig grund. 

  

 

 

 

 

 

 


