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08:00 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde. 

09:54  Vibevej   Eftersyn  Ild i cykel op af el ledning, slukket med vandslukker. Eftersyn foretaget, ingen skade på  
elinstallation.  
 

10:14  Saxogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:28  Frederikssundsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:30  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:38  Sønder Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:49  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
12:34  Hovedvagtsgade  Trafik ulykke   Personbil bakket ind i husmur. Ingen personskade. Materielle skader på bil, vindue, skilt samt del af  

facade. Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen.  
 

12:50  J.C. Jacobsens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

13:39 Stamholmen  Kemikalie uheld Mindre spil fra tankvogn, miljøvagt og politi overtaget sagen. 

13:42  Højstrupvej   Benzin spild  Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i  
brændstofsystemet på bil. 
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 14:14  Kastelsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af personale.  
 
14:29  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:56  Nørre Voldgade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved brug af teater røg.  
 
15:24  Edith Rodes Vej Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
15:25  Lyshøjgårdsvej Ild i skraldespand  Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden beredskabets ankomst. 
 
15:48  Weidekampsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

16:22  Jyllandsvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
16:26  Moselgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
17:36  Østerbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:42 Motorring IV  Trafik ulykke  Motorcykel i solouheld, beredskabet kom ikke i brug. 

18:05  Tagensvej   Ild i affald  Ild i træstub slukket med 1. HT. 
  
19:00  Platanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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19:16  Ramsingsvej   Brandalarm   Mindre ildløs i transformer til hæve/sænkebord slukket med co2 slukker af rengøringspersonale.  
blev foretaget ventilering på stedet. Skadeservice rekv. Til korrosions måling. 
 

21:00, Islands Brygge  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT rør.  
 
21:41  Musvågevej   Røg fra kælder  Ild i affaldskværn i kælder. Indsat med HT rør til slukning. Tryksat hovedtrappe og ventilation af       

P kælder. Eftersyn foretaget. Grundet lettere røg i lejlighed. Intet at bemærke. Skadeservice rekv.   
 

21:45  Stockholmsgade Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

22:01 Kirsebærhaven Brandalarm  Blind alarm, formentlig udløst på grund af kabelarbejde i området. 

22:18  Islands Brygge  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

00:07 Abildager  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:41  Rådmand Steins Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
05:44  Gravervænget  Eftersyn   Ild i affald, slukket med vandslukker. 

 

 

 

  


