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09:13  Lergravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.  
 
09:21  Esther Møllers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have 
     frakoblet gruppen. 
 
09:37  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
09:44  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
09:56  Holsteinsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 

10:12 Åmarksvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 

10:42  Østerbrogade   Person under tog  Person påkørt af Øresundstog efter spring fra bro. Erklæret død af lægen på stedet.  
     Skadestedet overdraget til politiet. 

11:37 Bymuren  Olie spild  Spild af hydraulik olie. Udlagt absodan for opsamling. 

12:02 Herstedøstergade Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. os fra madlavning. 

12:40  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkere. 
 
12:44  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning. 
 
13:02  Istedgade   Røg fra trappe   Røg fra trappe grundet håndværkers arbejde med uegnede værktøjer i lejlighed i stueetage.  
     Håndværkere instrueret i at stoppe arbejdet samt udlufte bagtrappe.  
     Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 13:04  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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13:21  Hammerichsgade  Trafik ulykke  Færdselsuheld mellem cyklist og lastbil. Ved beredskabets ankomst lå cyklisten under lastbilens  
     venstre baghjul. Cyklisten blev erklæret død af sundhedspersonalet på stedet.  
     Patienten frigjort og overdraget til sundhedspersonalet. Politiet frigjorde skadestedet efter  
     bilinspektørs registreringer, hvorefter beredskabet frigjorde cykel fra lastbilen samt rengjorde  
     kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
13:51 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. støv fra håndværkere. 

13:54  Tårnborgvej   Brandalarm   Ild i toiletpapir på wc slukket før beredskabets ankomst. Udluftet wc og overdraget skadestedet til 
     skoleinspektør. 
 
15:20  Kvæsthusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
15:41  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning. 
 
15:47  Nørre Søgade   Eftersyn   Assistance til Københavns Kommune med bjærgning af redningskrans. Overfladeredder indsat med 
     redningsbræt. Krans bjærget og sat på plads.  
 
15:53  Vanløse Allé   Eftersyn   Eftersyn grundet gaslugt, iab.  
 
16:43  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
17:29  Svenskelejren   Brandalarm   Ild i bøger samt diverse på bord på værelse slukket af personale før beredskabets ankomst.  
     Beboer var ikke tilstede på værelse ved brandens start. Medarbejder som havde slukket branden 
     indbragt til hospital til observation for røgforgiftning.  
     Tilkaldt skadeservicefirma niveau 1 til korrosionsmåling. Overdraget skadestedet til personalet. 
 
18:22 Dragør Havn  Eftersyn  Eftersyn foretaget for mulig oliefilm på vandet. Intet at bemærke. 
     Nyt eftersyn foretages d. 22/2-2018. 
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20:47 Vennemindevej  Eftersyn   Benzin lugt. Varmeblæser på stillads sendte røg og petroleumslugt ind i opgangen.  
     Efter aftale med vicevært blev blæserne afbrudt.  
 
21:15  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning. 
 

22:14  Sundholmsvej   Brandalarm   Melder udløst pga. Ild i madvare i gryde. 

02:38  Århusgade   Røg fra Butik  Ild i køkken i kælder, muligvis starte pga. inventar glemt på tændt kogeplade. Slukket med 1 HT'er.  
     Brandskadet komfur, samt en del røgskade i køkken. Lettere røgskade i tilstødende  
     serveringslokale samt på toiletter. Ved ankomst røgudvikling fra kælder i baggård.  
     Bagtrappen tryksat. Beboerne i nr. 64 evakueret til gaden via hovedtrappe  
     Kælder ventilleret, herunder køkken, toiletter og serveringslokalet.  
     Alle lejligheder tilset for røgskade - iab.  
 
03:17  Holbækgade   Eftersyn   Tilkaldt til et eftersyn ifm. ild i varmepude hos en 89-årig kvinde. Vi kunne konstatere, at der før vores 
     ankomst havde været ild i en varmepude som havde lavet en lille gennembrændning i  
     sengeunderlaget på ca. 3 x 2 cm. Branden var slukket før vores ankomst. Varmepude - Dyne og  
     Sengeunderlaget gennem gået for evt. gløder - Intet at bemærke. Ligeledes havde beboeren i  
     forvejen opsat 4. stk. røgalarmer som IKKE var blevet udløst ifm. branden i varmepuden.  
     Disse 4. stk. gamle røgalarmer nedtaget og opsat 4 nye. Sundhedsfagligpersonale tilkaldt til, at tilse 
     den 89-årige beboer ift. om fruen evt. havde fået røgforgiftning, målingerne viste at  
     fruen kunne forblive i hjemmet. Foretaget udluftning i lejligheden og før vores ankomst var Politiet  
     i lejligheden som forlod lejligheden samtidigt med os.  
 
07:28  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp i fyrkælder. 
 

00:10 Albertslund station Ild i skraldespand Ild i 2 skraldespande, slukket med HT. 


