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09:01  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
09:10  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
09:36  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:40  Vognmandsmarken/  Assistance   Barnevogn og taske bjærget fra sø. Ingen personskade, da barnevognen var tom og kørt i søen ved et uheld.  
 Bryggervangen 
     
11:53  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
  
12:57  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:13  Rosenstykket   Assistance   Assistance til Politiet.  
 
14:14  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:33  Sigynsgade   Eftersyn   Melding om røglugt i opgang. Mindre brand i affaldsbeholder i kælder slukket med fast vandinstallation.  
       Mindre udluftning foretaget. Overdraget til ejendommens vicevært.  
 
15:21  Poppelstykket   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
15:33  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med lift tæt på liniedetektor.  
 
15:43  Njalsgade   Ild i skraldespand  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
15:49 Brøndbyvænge  Røg fra lejlighed Ild i affaldssække på altan, slukket ved ankomst af beboer. Lejligheden ventileret og skadestedet overgivet til  
       politiet. 
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16:02  Sortedam Dossering  Eftersyn   Eftersyn efter gnist fra loftroset i lejlighed, der efterfølgende havde slået HPFI relæ fra, ved beredskabets  
       ankomst til stedet kunne det konstateres at der dryppede vand ned gennem loftroset fra overliggende  
       lejlighed. Beboerne på stedet havde selv håndteret dette og tilkaldt elektriker og varmemester. Intet for  
       beredskabet.  
 
17:06  Hoffmeyers vej   Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
17:09  Finsensvej   Eftersyn   Melding om røglugt i opgang. Ved ankomst konstateres lugt af brændt plast, lokaliseret til lejlighed 4 sal  
       (bagvedliggende trappe). Dør sprængt og en person trækkes ud fra lejlighed og evakueres til gadeplan hvor  
       førstehjælp iværksættes. Ambulance rekvireres og patient overdrages ved deres ankomst. Efterfølgende  

slukkes mindre brand på komfur. Lejlighed udluftes og skadestedet overdrages til politi og skadeservicefirma.  
 
17:18  Øster Farimagsgade  Trafik ulykke   Færdselsuheld med tre biler impliceret. Ingen personskade. Overdraget skadestedet til politiet og autohjælp.  
 
17:23  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
18:25  Dybbølsgade   Røg fra Etageejendom  Ild i kælderlokaler til dykkerklub, hvor der var et stort oplag af trykflasker til dykkerbrug, Rummet var kraftigt  
       røg og brandskadet. Ilden var i et oplag af dykkerdragter, svømmeveste mm. Dette blev slukket med et HT- 
       rør og båret ud i det fri. Rummet blev ventileret fra baggård samt via lokale i stuen fra forsiden. Alt  
       kontrolleret med termisk kamera intet at bemærke. Eftersyn af bagtrapperne intet at bemærke. Røg i stue  
       lejligheder / lokaler samt i lejlighederne på 1. sal over branden, disse ventileret. Skadestedet overdraget til  
       Politiet og Skadeservice.  
 
20:15  Nørre Voldgade  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med trykvandslukker. 
 
20:41  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:52  Tapperitorvet   Spuling af gade   Assistance til Politiet, Spuling af vejbane / fortov.  
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21:02  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af scenerøg.  
 
23:00  Svenskelejren   Bål på gade   Mindre anlagt bål på gade, spærringer for fremkørsel til skadested, udlagt på kørebane af formodet  
       gerningsmænd. mange maskerede unge personer ses løbende rundt i området, politiet underrettet for  
       præventiv patruljering.  
 
02:08  Tingvej / Peder Lykkes vej  Ild i Bil  Ild i bil, delvis overtændt ved beredskabets ankomst, slukket med et HT-rør tilsat A-Skum, bilen næsten  
       udbrændt, skadestedet overdraget til Politiet.  
 
03:46  Hørhusvej   Ild i bil  Ild i bil, overtændt ved beredskabets ankomst til stedet, slukket med to HT-rør tilsat A-skum, skadestedet  
       efterfølgende overdraget til Politiet.  
 
04:24  U-Vej   Ild i bygning   Brand i byggeaffaldsoplag i lagerhal (ca. 25 - 30 m2 og 3,5 meters højde), slukket med to C-rør og  
       efterslukket med to HT-rør, byggeaffaldsbunke flyttet til det fri og planeret ud for bedre efterslukning med  
       assistance fra gummiged fra firmaet på stedet. 
 
05:45  Roskildevej   Eftersyn   Eftersyn for hvid røg, station og perron runderet intet at bemærke. 
 
06:04 Rødovrevej  Trafikulykke  Bus og personbil kørt sammen, skadestedet sikret. Vej fejet for glasskår, skadested overdraget til politiet. 
 
07:37  Valby Langgade  Brandalarm   Alarmtryk aktiveret pga. røglugt. Viste sig at stamme udefra. Et cigaretskod havde antændt spagnumbed  
       udenfor. Bed slukket med slangevinde og vandslukker. 
 
07:58 Slotsherrens vej  Ild i lastbil  Ildløs i skraldevogn, tømt på p-plads. Slukket med to HT-rør og skum. 

 

 


