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08:25  Emblas gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
09:28 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
09:37  Skagerrakvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

17:34 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. 

09:55  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:58  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 
10:12  Havneholmen   Eftersyn   Kontrol af nøgleboks.  
 
10:31  Duevej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget  
 
11:55  Dronningens Tværgade  Benzin udslip   Stoppet lækage i brændstofsystem og tømt tanken på ovennævnte  

køretøj for at forhindre yderligere forurening.  
 
13:09  Grønløkkevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
13:14  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  

arbejde med varme tæt på detektoren  
 
13:23  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen  
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13:32  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
arbejde med varme tæt på detektoren 

14:00  Sankt Kjelds Gade  Ild i græs   Ild i buskads, slukket før beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
15:14  Tycho Brahes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen  
 
15:23  Sigyns gade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt i beboelsesejendom. Ved beredskabets ankomst  

konstateredes svag røglugt i opgangen. Foretaget eftersyn i kælder,  
affaldsskakt og på trappe. Lejligheder kontrolleret med termisk  
kamera, iab.  

 
15:28  Finsensvej   Røg fra lejlighed  Mindre brandskade i køkken ifm. madlavning. Brand slukket med  

højtryksslange. Lejlighed samt bagtrappe ventileret for røg. En  
person lettere forbrændt og overdraget til ambulancetjenesten.  
Skadestedet overdraget til Politi og skadeservice.  

 
15:38  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person  
 
15:59 Torvegade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
17:12  Bernhard Bangs Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
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18:50  Pile Alle   Ild i lejlighed   Mindre brand i køkken i lejlighed. Branden medførte meget  
røgspredning i lejligheden. Beboeren havde reddet sig selv ud på  
altanen ved beredskabets ankomst. Tryksat trappen, opbrudt dør  
for adgang, konstateret brand slukket. Ventileret trappe og  
lejlighed med overtryksventilator. Evakueret beboeren igennem  
lejligheden og ned til en ventende ambulance. Foretaget eftersyn og  
udluftning af overliggende lejlighed. Tilkaldt skadeservicefirma til  
følgeskadebekæmpelse samt underrettet politiet på stedet.  

 
18:53  Gustav Bangs Gade  Ild i lejlighed   Ild i lejlighed ved optænding i biopejs. Slukket med HT-rør. Beboer  

forbrændt på hånd, overdraget til ambulancetjenesten og indbragt  
til hospital. Udluftet lejlighederne 1. th, samt 2. th.  
Skadestedet overdraget til politiet.  

 
19:31  Krims vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 

19:39  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
19:58  Yduns gade   Eftersyn   Eftersyn idet en privat røgmelder var aktiveret. Foretaget visuel  

kontrol af lejlighed via vinduer, iab.  
 
21:09  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren  
 
22:33  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

forsyningsledningen.  
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00:13  Prinsesse Charlottes  Ild i affald  Ild i container i det fri, slukket af politipatrulje før beredskabets Gade ankomst.  
 
02:41  Hyrdevangen   Ild i bil   Ved ankomst var en bil omspændt af flammer og brandspredning  

til bil parkeret ved siden af påbegyndt. Udlagt 2 højtryksrør tilsat  
skum for begrænsning samt slukning. Den ene bil udbrændt, den  
anden bil kraftig brandskadet på fronten. 

05:07 Motorring 3  Ild i bil  Ild i bil på ladvogn fra Falck. 

05:09  Holmbladsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
05:18  Nordre Fasanvej    Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

forsyningsledningen.  
 
06:59  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet  
 
07:47  Edvard Griegs Gade  Færdselsuheld   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Personbil havde påkørt parkerede biler.  

Aftaget batteripoler samt fejet kørebane. Overdraget skadestedet til politiet. 
  

 

 

 


