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08:09 Produktonsvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet påkørsel af sprinkler. 
 
08:30  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, grundet hårlak. 
 
08:35 Kettegård Alle  Redning  Frigørelse af finger fra ring. 
 
08:39  Nyborggade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:19 Lersø Parkallé   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
09:28  Dr. Priemes Vej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
10:20  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde tæt på Sprinklerrør.  
 
10:26  Vognmandsmarken  Drukneulykke   Melding om person i vandet. Ved ankomst konstateres at kørestol  

er kørt over kanten og ned i søen. En person reddet op af vandet og  
kørt på hospital. Skadestedet overdraget politiet.  

 
11:16  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:39  Straussvej   Ild i tag   Melding om ild i tag. Ved ankomst konstateres røg i lejlighed samt  

ild i tagkonstruktion med røg- og brandspredning til spidsloft. I alt  
tre stationer indsat for brandslukning i lejlighed og spidsloft. En  
station tilkaldt for at håndtere eventuelle følgeskader i samarbejde  
med følgeskadefirma. Resultatet var to lejligheder ubeboelige pga.  
brand- og røgskader samt vandskader.  

 
11:39  Ved Bellahøj Syd  Min. forurening-v/FUH  Oprydning efter færdsel.  
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12:04  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
12:46  Sjælør Boulevard  Bygn. brand-Mindre brand  Ingen ildløs, røgudvikling fra mad som er brændt på. Trappe tryksat og lejlighed ventileret.  
 
12:48  Sluseholmen   Ild i lejlighed   Mindre brand på altan, slukket ved ankomst. 
 
13:31  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Ild i værelse på 1. sal på bosted med kraftig røgudvikling, slukket med HT-rør.  

Efterset korridorgange samt sikret at beboere var sikre på deres værelser.  
Under slukningsarbejdet på det brandramte værelse, fandtes livløs person.  
Ventileret røgfyldt korridorgang samt værelse med overtryksventilator.  
Reddet en person til terræn med 12 meter stige. Beboer med truende adfærd håndteret af politiets 
indtrængningshold. Efterset oven liggende etage og konstateret let brandspredning til fodpanel og 
gulvbelægning i storrumskøkken. Slukket med HT-rør. Under brandforløbet varmesprængtes radiator med ud 
strømmende vand til følge. Iværksat aflukning af bygningens vandforsyning ved bostedets eget servicefirma. 
Tilkaldt skadeservice, niveau 3 Den kommunale krisegruppe orienteret og aktiveret ved  
Hovedstadens Beredskabs Stabschef. Skadestedet overdraget til politiets teknikere.  

 
13:49  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:09  Randersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:07  Prags Boulevard  Ild i lejlighed   Melding om ild i lejlighed. Ved ankomst konstateres mindre ildløs  

på altan. Slukket med håndildslukker. Eftersyn foretaget intet at bemærke. Skadestedet overdraget til Politi.  
 
16:03  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af  

rørsystemet. Reparation af forsyningsrør overdraget tekniker. 
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16:05  Lille Istedgade   Ild i lejlighed   Ild i værelse (Mændenes hjem) på 3. sal. Ved ankomst konstateres ingen person på værelse 
samt at 3. og 2. sal var blevet evakueret af personalet. Hovedtrappen tryksat med  
overtryksventilator. 1. tur indsat til slukning. 
Værelse udbrændt og mindre røgskader på gangareal uden for værelse. Ingen  
tilskadekomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Skadestedt overdraget til Politi.  

 
17:02  Stengade   Oversvømmelse  Vandrør i kælder knækket, lukket for hane og vand ledt til afløb i gulv.  
 
17:19  Nyhavn   Skraldespand i det fri-  Ild i skraldespand, slukket med 1 HT rør. 
 
18:26 Avedøreholmen Brandalarm  Ild i savsmuld, slukket ved ankomst. 
 
18:28  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:18  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 
19:22  Kongelundsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:55  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:56  Kongelundsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:08  Amagerbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
21:22  Gammel kongevej Defekt gas/el   Eftersyn for gaslugt fra udgravning. Foretaget måling med gasmåler - iab.  
 
21:30  Torvegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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02:05 Frederikssundsvej Trafikulykke  Sikring af skadested, oprydning.  

02:15  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, grundet vildfaren Ballon.  
 
06:02  Kirkegårdsvej   Eftersyn  Eftersyn for aktiveret røgalarm. Foretaget eftersyn igennem vinduer,  

ingen synlig brand eller røg. Beboer formanden fik rekvireret nøgle  
til lejligheden og sørgede for det endelige eftersyn. 

06:45  Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  

 

 

 

 

 

 


