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08:16  Frederiksberg Runddel  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
  
08:27  Rovsings gade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

Patient. 
 
08:47 Fryden højstien  Brand alarm  Blind alarm, vandskade.   

  
10:43  Valhalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

Madlavning.  
 

11:02  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
Madlavning. 
  

11:24  Lygten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

11:27  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
Madlavning. 
  

12:49  Ørestads Boulevard  Eftersyn   Alarmeret på grund af Krage der sad fast i bygningsdel i ca. 4. sals  
højde. Rejst Drejestigen og konstateret denne ikke kunne nå. Dyrenes  
beskyttelse og bygningsejer orienteret.  
 

13:02  Lyneborggade   Røg fra Lejlighed  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
  

14:41  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:50 Roskildevej/Tårnvej Ild i skraldespand Mødt, ingen ildløs.  
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15:49 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
15:50  Ørestads Boulevard  Ild i affald   Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
16:19  Frederiksberg Runddel  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

16:45  Dalgas Boulevard  Ild i affald   ild i affald, bag el skab, i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
16:48  Købmagergade   Ild i skraldespand  Ild i askebæger opsat på væg, slukket af vagt med 2 liter vand.  

Foretaget eftersyn, iab. 
  

17:01  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning. 
  

18:13  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning. 

 
18:23 Sollentuna Alle  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 

  
19:33  Hyltebjerg Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

20:42  Hamlets gade   Ild i bil   Ved ankomst ild i bil. Siderude slået ind for slukning.  
Skadestedet overdraget til politiet.  

 
21:07  Skindergade   Eftersyn   Ild i stort askebæger i det fri, slukket af beboer før Beredskabets  

ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 
  

21:58  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
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22:21 Fosgården  Eftersyn  Røglugt fra vaskemaskine, frakoblet. 
 
00:02 Bibliotekstorvet  Brandalarm  Blind alarm, pga. teaterrøg. 
 
00:03  Rømersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren. 
  

00:24  Rømersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
tæt på detektoren. 

 
02:19 Morbærhaven  Brand-bil i det fri  Ild i bil, slukket med et HT-røg. 
  
02:58  Hyltebjerg Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren. 
 
05:17 Motorring 3/Roskildevej Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 

  
05:48  Enghavevej   Færdselsuheld   Køretøj havde påkørt 2 kørende og 5 holdende biler. 1 patient  

skånsomt udtaget og overgivet til ambulancetjenesten.  
Stor materiel skade, kørebaner ryddet og rengjort.  
Skadested overgivet til politiet.  

 

 

  


