
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

08:18 Nyhavn Redn.-Drukneulykke
Beredskabet sendt til person i vandet. Ved ankomst holdes personen oppe i vandet, og trækkes hurtigt 

op på bro. Påbegyndt genoplivning og overdraget personen til ambulancetjenesten.

09:38 Nordre Fasanvej Spuling af gade
Spuling og oprydning efter selvmord i baggård.

10:14 Ørestads Boulevard Naturbrand-Mindre brand
Afbrænding af siv pga. naturpleje.  

11:19 Abildgården Oversvømmelse

 Større vandskade i lejlighed grundet brud på fjernvarme installation. Indsat følgeskadeudstyr indtil 

forsyningsselskab fik lukket af for vandet. Skadeservice overtager skadestedet.

11:30 Amagerbrogade Bygn.brand-Butik
Ild i tørre tumler i vaskeri slukket med 1 HT-rør . efterset lejlighed ovenover iab.

tørre tumbler delvis ud brændt samt lokale sod skadet. skade service overtog.

11:51 Strandskolevej Brandalarm
 Teknisk fejl. 

12:52 Natalie Zahles Vej Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - Fysikforsøg.

13:09 Hyltebjerg Allé Brand-Lastbil/Bus

Skraldebil tømt for indhold. Metal affald på gaden efterslukket med skum væske. Renovations firmaet 

ville selv forestå opsamling af skrald på gaden. 

13:17 Amager Strandvej Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

13:43 Amerikavej Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
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15:44 Refshalevej Container i det fri-Brand

Ild i container med madaffald slukket med 2 HT-rør tilsat A-Skum efterset med termisk kamera iab 

politiet overtog. 

16:01 Østergade Brandalarm
Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt 

på detektoren.

16:49 Telemarksgade Røg fra kælder
Ild i affaldsrum i kælder slukket af automatisk sluknings anlæg. efterslukket med 1 HT-rør efterset 

trappe samt kælder iab. 

17:38 Vibeholmen Brandalarm

                                                                                                                                                                                        

Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon. 

18:29 Korsgade Container i det fri-Brand

                                                                                                                                                                                             

Ild i 3 container slukket før ankomst.

18:37 Blågårdsgade Container i det fri-Brand

                                                                                                                                                                                             

Ild i 3 container slukket med HT + udlagt A skum.

18:47 Dannebrogsgade Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

18:51 Korsgade Skraldespand i det fri-Brand
 Ild I 3 container slukket med HT + udlagt A skum.

19:11 Kapelvej Container i det fri-Brand

Ild i container, slukket med en HT.
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19:16 Struenseegade Container i det fri-Brand

Overtændt større skraldskur 4x3x3 mtr. - stående opad bygningsfacade - spredning ad facaden til 4 sal, 

uden antændelse af bygningen.

Bygning nedbrændt - Bygningdele fritskåret fra facaden og endelig afslukket.

Etageboliger overfor - Varmesprængte ruder i stuen th+tv + bagtrappen st+1sal.

Følgeskade niv. rekv.

19:21 Hans Tavsens Gade Container-Mindre brand

                                                                                                                                                                            

Containere og baggård efterset iab.

19:25 Rantzausgade Container i det fri-Brand

                                                                                                                                                                                                 

Gården runderet Ej benyttet ingen brand.

19:28 Skyttegade Container i det fri-Brand

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ild i skur. Slukket med 2 HT rør. 

19:30 Hans Tavsens Gade Brand-MC/Knallert
Mødt ej i brug. Fælledvejs sprøjte havde slukket knallert tidligere.

20:30 Nyvej Ass. til ophjælpning

 Mødte sammen med hjemmeplejen, fruen sad i en stol ved ankomst. Blev bedt om at hjælpe hende i 

seng. Støttede fruen ind i seng.

01:28 Store Krog Røg fra Lejlighed

Ved beredskabets ankomst ses røg i opgang. Konstateret mindre bål op ad hoveddør til lejlighed på 2 

sal. Slukket med lidt vand fra HT-rør.

Skadestedet overdraget til politiet.
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03:19 Frederiksborgvej Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg,

03:22 RØDTJØRNEN Container i det fri-Brand Slukket med HT.
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