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09:24  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
09:34  Toftegårds Allé   Trafik ulykke   Mindre trafik ulykke. Bil væltet om på siden. Der blev foretaget 

sikring af skadestedet og opsamling af væsker fra kørebane.  
Ambulance tilset en patient, som ved egen hjælp var kommet ud  
af køretøjet ved beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til politiet. 

 
11:54 Kornmarksvej  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 
 
15:06  Valhalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 
15:29  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
17:31  Godthåbsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:52  Brages gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:35  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 
22:29  Amagerbrogade  Eftersyn   Røgalarm aktiveret i lejlighed. Nærmere eftersyn viste sig at være fejl på røgalarm. Intet at bemærke.  
 
22:51  Krauses vej   Ild i container   Ild i 2 affaldscontainere i det fri. Slukket med højtryksslange  
 
23:46  Hans Knudsens Plads  Brandalarm   Brandalarm udløst grundet ild i juledekoration fra 1. sal  

lejlighed. Mindre røgudvikling til gangområde. Indsat et  
røgdykkerhold med højtryksslange til slukning af mindre brand i  
juledekoration. Gangområde samt lejlighed udluftet og overdraget til skadeservice. 

23:50 Hornemanns Vænge Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
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23:54  Amagerbrogade  Trafik ulykke   Mindre færdselsuheld med to implicerede køretøjer. Der  
foretaget oprydning af kørebanen og køretøjer skubbes ind til  
siden. En patient tilset af ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet. 

 
03:48  Amagermotorvejen Brand andet   Ild i vejskilt ved motorvej. Slukket med højtryksslange. Vejskiltet  
      har været udsat for hærværk og derefter antændt. Politiet  
 
07:47  Vibeholmen   Oversvømmelse  Besigtigelse i forbindelse med vandskade, skadeservice tilkaldt. 

 

  

 

 

   

 

 

 


