
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

08:28 Svanens Kvt Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

08:36 Nørre Søgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under 

udførelse af andet arbejde.

09:32 Trondhjemsgade Servicetur Mindre vandskade forårsaget af håndværker, idet rør var skåret over.

12:10 Blegdamsvej Gaslugt Borger havde lugtet gas igennem længere tid. Dog var hun ikke sikker på at det var det.

Eftersyn i lejlighed med sniffer.Intet at bemærke i opgang, bagtrappe eller lejlighed. 

13:28 Wiinbladsgade Ild i Container Ild i Container, slukket med 2 vandslukker af personale.

14:06 Åmarkvej Personpåkørsel tog Personpåkørsel ved Åmarkens station, person erklæret død på stedet af akutlægen. Stoppet togdrift i 

begge spor og iværksat evakuering af toget pga. driftsfejl. DSB rangerede toget væk og Beredskabet 

assisterede akutlægen samt ambulancen og foretog efterfølgende oprydning. Overdraget 

skadestedet til Politiet, Banedanmark samt DSB.   

14:32 Grøndals Parkvej Ild i Skraldespand Ild i skraldespand i park. Slukket med vandslukker.

18:31 Stadionvej Naturbrand Ild i knallert, slukket med 9l Vandslukker.

18:51 Valgårdsvej Ild i Skraldespand Ild i skraldespand slukket med 1 HT-rør.

18:59 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
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19:00 Stenager Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

19:21 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

21:00 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

22:45 Dortheavej Eftersyn Eftersyn for røglugt i lejlighed 2P - intet fundet - runderet i nærområde - intet fundet

23:40 Gustav Johannsens Vej Ild i Lejlighed Brand på loft. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke. Falsk alarm. 

23:54 Kisumparken Assistance Assistance til politi. Ej i brug.

02:19 Dalslandsgade Eftersyn I forbindelse med anmeldelse om benzinlugt, foretages eftersyn. Der findes en knallert i 

cykelkælderen med en mindre utæt  benzintank. Brændstofhanen lukkes og vagten på stedet sørger 

for kontakt til beboere, således knallerten efterfølgende kan bringes til det fri.
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