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08:01  Ålandsgade   Røg fra Lejlighed  Ved beredskabets ankomst kunne der konstateres røg og varme fra 4 sal lejlighed. Indsat 2  
røgdykkerhold med HT rør til eftersøgning og slukning af brand. Hovedtrappe tryksat. Der findes en 
livløs person i lejligheden som erklæres død på stedet. Mindre brand i lejligheden efterslukkes og 
lejligheden ventileres. Store dele af lejligheden er brand og røgskadet. Der foretages yderligere 
eftersyn i konstruktionen for brandspredning. Intet at bemærke. Skadeservice tilkald og 
skadestedet overdraget til politiet.  
 

08:37  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
09:11  Krystalgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
09:16  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:57  Guldbergs Have  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
13:08  Dynamovej   Ild i bygning   Assistance til Beredskab Øst med drone billeder.  
 
14:11  Engvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabet ankomst. 
  
14:11  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:02  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:03  Jansvej   Ild i skur.   Ild i skur. Slukket med 2 HT rør. Skadestedet overdraget til politiet. 

18:15  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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19:01 Roskildevej   Ild i bil  Blind alarm, idet røg fra udstødning var forvekslet med ildløs. 

19:53  Vigerslevvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:23  Omøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
xx:xx Sundbygårdsvej Røg fra lejlighed Ved beredskabets ankomst havde der været mindre ildløs på komfur. Der blev  

     foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Beboer tilset af ambulancetjenesten.  

     Skadestedet overdraget til politiet.  

xx:xx Sylows Plads  Brandalarm  Melder aktiveret grundet fejl på alarmoverførelsen  

06:49 Tårnvej  Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, opsamlede olie fra kørebanen, samt ryddet kørebanen for 

     vragdele.  Skadested overdraget til politi. 

07:46  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 

 


