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08:12  Kultorvet   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
     beredskabets ankomst til stedet.  
 
 
08:45  Kultorvet   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskabet var retableret ved  
     beredskabets ankomst.  
 
 
12:12  Østbanegade   Bål på gade   Ild i bål på gade, slukket med vandslukker og HT-rør.  
 
 
14:28 Nygårds Plads  Brandalarm  Melder aktiveret pga. røg fra frisør arbejde. Fortaget eftersyn.  
 
 
 
15:49 Hornemanns vænge Brandalarm  Ild i skraldespand. Slukket af personalet ved ankomst. Anlæg var reetableret ved ankomst  
     :Eftersyn med termisk kamera og reset røgventilation. 
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16:31  Nimbusparken  Røg fra bygning  Ild i gryde i køkken på 2. sal, dæmpet af sprinkleranlæg og slukket  
     med vandslukker.  
     Kontrolleret 3. sal for røgspredning, iab. Kontrolleret aftrækskanal  
     fra emhætte med termisk kamera for brandspredning på alle  
     etager, iab  
     Udluftet køkken på 2. sal.  
     Afbrudt sprinkleranlæg i sprinklercentral. Større vandskade i  
     stueetage, 1. sal og 2. sal grundet den udløste sprinkler. Tilkaldt  
     skadeservicefirma og indsat følgeskadebekæmbelse med  
     vandstøvsugere på 1. sal og 2. sal.  
     Grundet nedsivende vand i elevatorskakte, vurderedes kørsel med  
     disse usikre. Elevatorstol kørt til stueetage og nødafbrudt. Opsat  
     afspærringsbånd for elevatordøre på alle etager.  
     Tilkaldt vicevært via Vagtcentralen. Modtaget vicevært og  
     informeret denne om situationen og aftalt at han ville tilkalde  
     servicefirma til udbedring af elevatorer og retablering af  
     sprinkleranlæg.  
     Overdraget skadestedet til Skadeservicefirma og vicevært. 
 
16:59  Dronningensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 
17:28 Sportsvej  Container i det fri Ild i container i skralderum. Slukket med 1 HT-rør. Bortventilering af røg 
     Samt for kontrol for brandspredning. Undersøgt med termisk kamera. 
 
    
17:56  Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade 
 
18:10  Vagtelvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning  
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18:26  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
18:44  Gustav Adolfs Gade  Ild i lejlighed   Ild i nisselandskab i vinduskarm, slukket af beboer (en 11 årig  
     pige, hvis lillesøster fik alarmeret 112 hos nabo) før beredskabets  
     ankomst, pigerne var alene hjemme mens deres faren var nede og  
     hente mad. Madras, puder og ca. 1,5 m2 vægpanel brandskadet,  
     den 11 årige pige havde ligeledes påbegyndt udluftning, inden  
     vores ankomst, der blev foretaget eftersyn med termisk kamera.  
     IAB. Lejlighed udluftet med overtryksventillator, skadeservice og  
     brandstedsevaluator tilkaldt, skadested overdraget til politiet.  
 
18:44  Under Elmene  Eftersyn   Eftersyn for røgalarm som var i gang, røgalarm var i gang ved  
     beredskabets ankomst, uden påviselig grund, beboer kom hjem  
     mens vi var tilstede.  
 
20:18  Nørrebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røgkanon, som blev  
     brugt i forbindelse med fest. 
 
20:35 Gammel Køgelandevej/ Ild i bil  Ild i bil. Slukket med 1 HT-rør.    
 Stamholmen   
 
22:06 Køgebugt motorvejen Ild i bil  Ild i bil. Slukket med 1 HT- rør. 2 personer taget med til togstation. 
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22:08  Blytækkervej   Eftersyn   Eftersyn, brandskadet stol i cykelskur - beboere havde selv slukket  
     den ved beredskabets ankomst til stedet, lidt røg i cykelskur -  
     forsvinder kort tid efter via naturlig ventilation, rundering i gården  
     foretaget intet at bemærke.  
 
 
22:21  Nørre Søgade  Færdselsuheld  Færdselsuheld mellem 3 biler, en person overdraget til  
     ambulancetjenesten, beredskabet foretog sikring af skadested,  
     opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var  
     blevet forurenet ved færdselsuheld, skadestedet efterfølgende  
     overdraget til politiet.  
 
22:40  Brolæggerstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
22:56  Lyneborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af udløst røgkanon fra  
     tyverianlægget.  
 
 
23:03  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 
00:12  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
     rengøring. 
    
01:00  Helsingborggade  Eftersyn   Eftersyn i det hjemmemelder var aktiveret uden påviselig årsag.  
 
01:11    Ild i affald   Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør.  
 
01:13  Lundtoftegade  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, glemt mad i ovn, brændt på, beboer vækket af  
     brandvæsnet, tilset af ambulancetjenesten, lejligheden udluftet,  
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     skadestedet overdraget til politiet.  
 
01:28  Østbanegade   Ild i affald   Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør.  
 
 
02:44  Tøndergade   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, hoveddør forceret, person som lå og sov hentet  
     ud og overgivet til ambulancetjenesten, brændt mad i gryde på  
     komfur, slukket af brandvæsnet med vand fra vandhane, beboeren  
     kunne efter at have været tilset af ambulance og læge returnere til  
     sin lejlighed, lejligheden ventileret, bagtrappe samt overliggende  
     lejligheder kontrolleret for røg, intet at bemærke, skadeservice  
     rekvireret, skadestedet overdraget til politiet.  
 
03:35  Ingerslevsgade /  Færdselsuheld  Færdselsuheld mellem 2 personbiler, en person fastklemt,  
 Godsbanegade    beredskabet sikrede skadestedet, da personen var frigjort blev  
     denne overdraget til ambulancetjenesten, køretøjer fjernet fra  
     kørebanen, skadestedet overdraget til politiet. 


