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08:40  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:47  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:42  Amaliegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:22  Lybækgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
12:28  Mantuavej   Ass. til ophjælpning  Ophjælpning af pt.  
 
12:30  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:29  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:08  Lyngbyvej   Eftersyn   Eftersyn beboer havde observeret gnister ved el-tavle i entre. Intet at bemærke ved vores ankomst.  

El tavle og kabelbakker målt igennem med termisk kamera.  
Beboer anmodet om at kontakte en elektriker, for eftersyn af el- installationen.  

 
15:32  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 

15:34  Rønningsvej   Ild i kælder  ild i affaldsskakt. udlagt HT for af slukning. Udluftet trappeopgang og kældergang. 
Eftersyn af lejl. i.a.b. Politiet overtaget.  

 
17:10 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. 
 
17:13  Poul Bundgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:19  Dannebrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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19:25 Svingel stien  Ass. beboer  Ass. til ophjælpning. 
 
19:58  Reberbanegade  Røg fra Lejlighed  Tørkogt pande hos en ældre dame med dårlig hørelse Vi bankede hårdt på døren for at få hende til at åbne.  

Kom ind og opdagede at hun selv har kommet vand på panden. Nabo lugter røg i opgangen. 
Vi lufter ud og overlader skadestedet til politiet.  

 
20:57  Trappegavl   Ild i container   Ild i container. Slukket med HT rør.  
 
21:44  Agnes Henningsens Vej  Brandalarm   Beboer havde smidt en cigaret i papirkurv, heri var et par klude blevet antændt.  

Ildløsen havde aktiveret mobil sprinkler, denne havde af slukket ildløsen. Gang og værelse udluftet.  
T-FE rekvireret, da der var en del vand på gulv. Skadeservice rekvireret til vandskade samt røgskade. 
Skadested overdraget til SSG. 

 
21:47 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt.  
 
22:08  Kvæsthusbroen  Eftersyn Gaslugt  Området gennemgået - målt med gasdetektor – IAB.  
 
00:21  Sumatravej   Ild i bil   Ild i 2 biler i det fri, slukket med 1 pulverslukker samt 2 højtryksrør tilsat skum.  
 
03:38  Applebys Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
05:11 Bytorvet  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt.  
 
07:18  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra tørretumbler. 
 

  

 


