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08:52 Ottiliavej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

09:07 Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren. 

09:31 Holmbladsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

10:00 Tullinsgade  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

10:26 Fuglevangsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

10:41 Langebro  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog røg fra renoveringsarbejde på bro for brandrøg. 

10:59 Rejsbygade  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen. 

11:12 Göteborg Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:32 Lyrskovgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

11:54 Kalvebod Brygge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

12:45 Tullinsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

13:20 Kalvebod Brygge Brandalarm  Blind alarm idel et alarmtryk var påkørt af gaffeltruck. 
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13:24 Amagertorv  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

15:44 Solbjerg Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:12 Agnes Henningsens Vej Brandalarm  Ild i askebæger, slukket af mobilt sprinkleranlæg. Personalet havde hjulpet beboer ud, ej behov for  

hospital. Slukket for mobilt sprinkleranlæg, indsat personale med vandstøvsuger for følgeskade  

bekæmpelse. Informeret politiet om hændelsen og overdraget skadestedet til skadeservicefirma. 

16:35 Torvestien  Ild i container  Slukket ild i haveaffald på en trailer. 

16:36 H.C. Andersens Blvd.  Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med trafikuheld, assisteret ved udtagning af patient. 

16:39 Gransangervej  Naturbrand  Mindre brand i hæk, slukket af beboer med haveslange inden Beredskabets ankomst. 

19:03 Lergravsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

19:20 Vestvolden  Afbrænding af bål Bål antændt trods afbrændingsforbud. Bål slukket af borger. 

19:25 Beatevej  Eftersyn  Eftersyn for intern røgalarm, fejl på røgalarmen, foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

19:41 Smallegade  Eftersyn  Eftersyn for røglugt, foretaget eftersyn, konstateret det var røgelse, intet foretaget. 

20:40 Haderslevgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

21:14 Mjølnerparken Røg fra kælder Ild i affaldscontainer i bund af nedstyrtningsskakt, slukket af bygningens sprinkleranlæg ved  

beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og ventilering af trapperum ved brug af  

overtryksventilator, efterset affaldsrum. 
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21:26 Robert Jacobsens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

23:10 Brøndbyøster Blvd. Ild i skraldespand Slukket mindre brand i skraldepand. 

00:02 Nyholms allé  Bål på gaden  Slukket 2 mindre bål på gaden. 

00:24 Ulsøparken  Ild i bygning  Mindre brand gået ud ved Beredskabets ankomst. Overtryksventileret bygning. 

01:32 Nykær  Ild i container  Slukket brand i 2 affaldscontainere. 

01:41 Bymuren  Ild i container  Ild i container, slukket med 1 HT-rør tilsat A-skum. 

01:42 Bymuren  Ild i container  Slukket brand i større affaldscontainer.  

04:35 Bymuren  Ild i container  Slukket brand i større affaldscontainer.  

05:36 Teglholmens Sydkaj  Ild i affald  Slukket glødebrand i træværk langs kajkant. 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 

 

 


