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08:03  Bentzons vej   Eftersyn   Mindre røgudvikling fra tidligere ildløs i vaskemaskine. Fjernet  
elektrisk komponent som afgav røg, fra vaskemaskine. 

 
10:29 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning.  
 
11:10  Asiatisk Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe (sprinkler) var aktiveret ved en  

håndværkers påvirkning af en ledning under udførelse af andet arbejde.  
 
11:44  Nyhavn   Person i vand   Beredskabet sendt til person i vandet. Ved ankomst er personen  

kommet op. Skadestedet overdraget til ambulancetjenesten og politiet.  
 
11:53  Havnegade   Trafik ulykke   Sikring af skadested. Ingen person skade og mindre materiel skade.  

Skadestedet overdraget til politiet.  
 
14:27  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning (E-cigaret) tæt på detektoren.  
 
16:20  Sigyns gade   Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt.  
 
16:52  Kompagnistræde  Gaslugt i det fri   I indgangsparti /port var placeret to stk. terrassevarmere med  

påmonteret 2 x 10 kg f-gas. Gassen var ikke lukket og sev en smule,  
deraf lugtgener som opdages af nabo. Reduktionsventiler  
afmonteret - udslip stoppet.  

 
17:07  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
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17:31  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Ved beredskabets ankomst tages imod af beboer fra ejendommen,  

som fortæller at der er røg på 4 etage. Konstateret mindre ildløs i juledekoration, som beboer selv havde  
slukket, før beredskabets ankomst. Gang areal udluftet ved naturlig ventilation.  

 
18:17  Rødovrevej   Ild i lejlighed   Gryde med mad brændt på, udluftet lejlighed. 
 
18:34  Kronprinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
19:05  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra tørretumbler.  
 
19:10 Rødovrevej  Røg fra lejlighed Ild i friture gryde, slukket før beredskabets ankomst. 
 
19:57  Tingvej   Ild i affald   Mindre brand i affald liggende i baggård. Beboere havde foretaget  

slukning ved ankomst, beredskabet slukkede de sidste gløder med et højtryksrør.  
 
20:09  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
20:48  Fjenneslevvej   Eftersyn   Eftersyn af gaslugt i beboelsesejendom. Foretaget måling, intet at bemærke.  
 
21:19  Lundtoftegade   Ild i bygning   Ild i skraldespand, i opholdsrum. Slukket med trykladet  

vandslukker og ventileret lokale med overtryksventilator.  
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.  

 
22:38  Frederikssundsvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
04:18  Dige vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
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07:13  Ny Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
07:18  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

06:28 Amagermotorvejen Trafikulykke  Sikring af skadested, oprydning. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


