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08:36  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  

af sprinkler anlægget.  
 

08:42  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Ild i affald i askebæger aktiveret alarmen. Personalet havde ved  
beredskabets ankomst slukket askebægeret. Foretaget eftersyn og  
udluftning samt hjulpet beboer til røgfrit område, hvor denne blev  
tilset af ambulancepersonalet.  
 

09:04  J.M.Thieles Vej  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved   
Beredskabets ankomst.  
 

09:10  Dige vej   Brandalarm  Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad.  
Foretaget eftersyn, iab.  
 

09:20  Hauser Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen  
 

10:36  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 

10:36  Adelgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient  
 

11:41  Lyrskovgade   Færdselsuheld  Færdselsuheld mellem to biler. Assisteret ambulancetjenesten  
samt foretaget oprydning af vragdele fra kørebanen. Overdraget  
skadestedet til politiet.  
 

12:42  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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13:49  Hamlets gade   Røg fra bygning  Tryksat opgangen, opbrudt dør for adgang til lejlighed, foretaget  
eftersyn og konstateret røgen stammede fra tørkogt gryde på tændt  
komfur. Foretaget eftersyn af lejligheden og fundet lejligheden  
beboer, denne hjulpet til det fri og overleveret til  
ambulancepersonalet. Slukket for komfuret og kølet gryden i  
håndvasken. Lejligheden udluftet. Overdraget skadestedet til  
politiet. 
  

13:54  Ørestads Boulevard  Brandalarm  Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af teknikker  
skulle afprøve af bygningens ventilationssystem med røg 
 

14:07 Østbakkevej  Brandalarm  Blindalarm. Aktiveret pga. Madlavning. 
 
 

14:51  Østerbrogade   Olie spild   Motorcyklist væltet formentligt på grund af oliespild fra ukendt  
køretøj. Ydet førstehjælp til personen indtil ambulancepersonalet  
overtog. Rengjort ca. 150 m2 vejbane med HT-rør tilsat A-skum.  
Overdraget skadestedet til politiet.  
 

14:54  Hannemanns Allé  Ammoniak udslip  Stærk ammoniak lugt i skøjtehal. Personalet havde evakueret  
hallen ved Beredskabets ankomst. Indsat røgdykkere til teknikrun,  
lukket for ventil. Foretaget udluftning af hele hallen. Overdraget  
skadestedet til teknikker.  
4 personer (håndværkere) som havde opholdt sig i hallen tilset af  
ambulancepersonalet. 
  

15:07  Hauser Plads   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
brv. Ankomst.  
 

15:47  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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16:24  Dige vej   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra  
Badning 
.  

17:00  Tartinisvej   Brandalarm  Alarmen udløst på grund af røg fra skraldespand, slukket af  
personalet før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og  
udluftning af røgen ved hjælp af overtrykventilator.  

 
17:24 Hovedvejen  Brandalarm  Melder aktiveret pga. optænding i pejs, hvor spjældet var lukket. 
 
17:31  Smedetoften   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:07 Løvstien  Brand/MC knallert Ild i Knallert, slukket med 1 HT-rør. 
 
18:22  Tietgensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning  
 

19:01  Nygårds vej   Forurening uheld  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
 

20:05 Kisumparken  Eftersyn  Eftersyn for røglugt. Røglugt pga. brændt mad. 
 
21:11  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
21:36  Bremensgade   Ild i elinstallation  Anmelder havde set røg fra gadelampe, rejst stigen og foretaget  

eftersyn med termokamera, iab. Røgen stammede formentligt fra  
regnvand der fordampede da dette ramte det opvarmede glas.  
 

21:47  Kastellet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
21:47  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

forsyningsledningen  
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22:17  Weidekamps gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
  
23:24  Weidekamps gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
23:12 Amagermotorvejen Trafikulykke  Solo ulykke med Taxi. Udlagt 1 pose Absodan. Samt oprydning. 
 
 
01:30  Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra evt.  

rengøring/fugt?  
 

04:58  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Alarmen udløst på grund af ild i cigaretpakke, slukket af mobilt  
sprinkleranlæg. Foretaget eftersyn og tilset beboer, iab. Opsuget  
ca. 15 liter vand på etagen og etagen under med vandstøvsuger.  
Bygningsansvarlig vil selv sørge for det videre før løb.  
 

05:32  Dannebrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


