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08:13 Banemarkssvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet tekniks fejl.   
 
08:29  H.C. Hansens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
08:41  Sankt Kjelds Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:56  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:00  Hammerensgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. Stoppet  

under fremkørsel, da pårørende selv havde løst opgaven.  
 
11:35 Florasvej  Brandalarm  fejl alarmering. 
 
12:52  Nyhavn   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
14:38  Vodroffs Tværgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:15  Sydhavns Plads   Olieforurening   Opsamling af hydraulikolie samt rengøring af kørebanen, som var  

blevet forurenet pga. utæthed i en lastbils hydrauliksystem.  
Omfanget af oliespildet var ca. 500 m² areal på Sydhavns Plads.  
Udlagt 100 liter absorberingsmiddel for opsamling af spildet. Fejet  
og rengjort pladsen samt et område ved P. Knudsens gade.  
Overdraget skadestedet til poltiet.  

 
15:34  Carl Jacobsens Vej  Ild i lejlighed   Mindre brand i lejlighed, slukket med 1 højtryksrør. Ingen personer  

hjemme. Mindre røgspredning til trappe samt tilstødende  
lejligheder, udluftet disse med overtryksventilator. Orienteret  
politiet på stedet. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse.  
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16:01 Kirkebjergvej Parkvej Benzin udslip  mindre spild af benzin, udlagt absodan. 
 
16:52  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
18:29  Nansensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:16  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:21  Brøndby Havnevej  Drukning   Båd sunket, stadig mistanke om person i båden, indsat overflade redder og afventer dykkere. 

Politiet har kontakt til ejer af båden via tlf. dykkerne sendes hjem og man afvikler skadestedet. 
 
19:24  Kronprinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:53  Kronprinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
21:34  Hallingparken   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed, det viste sig at være forsøg på optænding af gril på altan. Politiet overtager.  
 
22:03  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
23:17 Mariehøj  Ass. til Politiet  For adgang til lejlighed. 
 
23:35  Sjællandsgade   Container i det fri-Brand  Ild i container på gaden Slukket med en HT ér Politi på stedet grundet uroligheder  
 
23:44  Thorsgade   Affaldsoplag i det fri-Brand  Ild i sofa, affald m.v. Slukket med et HT-rør. 
 
23:49  Tuborgvej   Naturbrand-Mindre brand  Ild i hæk, påsat vha. brandbar væske i dunk, fundet på stedet  
 
23:55  Nørrebrogade   Affaldsoplag i det fri-Brand  Ingen Ildløs da vi kom frem. (falsk alarm)  
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23:58  Tagensvej   Affaldsoplag i det fri-Brand  Ild i hæk. Ved ankomst ingen ild. eftersyn, i.a.b.  
 
00:08  Hothers Plads   Ild i containere  Flere containere antændt, slukket med HT-rør  
 
00:42  Hamletsgade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt på trappe. Røgnedslag fra brande i nærheden, i.a.b.  
 
00:54  Sjællandsgade   Ild i skraldespand  Intet fundet. 
 
01:03  Haraldsgade   Bål på gade   3 stk. bål på gaden. udlagt 2 stk. HT for af slukning.  
 
01:51  Meinungsgade   Container i det fri-Brand  ild i container, slukket med 1 HT rør  
 
02:54  Stengade   Container i det fri-Brand  Ild i container på gaden, slukket med et HT-rør.  
 
04:12  Peter Rørdams Vej  Ild i bygning   Omfattende brand i en 4 etagers ejendom under renovering. Ingen  

personer var tilknyttet eller i ejendommen. Ved beredskabets  
ankomst var der en fuldt udviklet tagbrand over 2 opgange.  
Derudover konstateres nedadgående brandspredning til  
etageadskillelserne på 2. og 1. sal samt kraftig brand i det ene  
trapperum. Udlagt B og C slanger fra henholdsvis Peter Rørdams  
Vej og Tuborg vej til udvendig defensiv begrænsning fra terræn mod  
etageadskillelser og trappehus. Rejst 2 drejestiger med C-rør og  
vandkanon til udvendig defensiv begrænsning ved tag samt  
trappehus. Foretaget eftersyn af området ved Bjergvænget ift.  
flyveild samt røgspredning. Tilkaldt skadeservice til  
følgeskadebekæmpelse. Beredskabet arbejder stadig hertil morgen  
på brandstedet med en brandstation i samarbejde med en kran og  
container. Beredskabet forventer at være tilstede det meste af  
formiddagen i dag. Bygningen har fået omfattende brand- og vandskader.  
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05:28  Nørre Allé / Tagensvej  Trafik ulykke   Oprydning af vejbane for diverse betonklodser og stålstænger efter påkørsel. 
 
05:38  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:24  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
07:32  Sturlasgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 


