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10:13  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
12:43  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
13:05  Gråspurvevej   Brandalarm  Fejl på tørt sprinkler anlæg. Efter aftale med tekniker, anlæg tømt for vand og sat i service. Bygning og  

p-kælder tom.  
 
13:57  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel eller. lign.  
 
14:04  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:47  Nitivej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
15:20  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:53  Krogebjerg / Jyllingevej  Trafikulykke   Oprydning efter mindre trafikuheld.  
 
18:45 Arnold Nielsens Boulevard Ild i skur  Brand i skur med halmoplag. Slukket med HT rør. 
 
19:32  Trædrejerporten  Ild i container   Ild i container. Slukket med 1 HT-rør. 
 
19:33 Kettegårds alle Ild i container  Ild i container. Slukket med HT rør 
.  
20:58  Kobbelvænget  Ild i container   Ild i container. Slukket med 1 HT-rør  
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22:21  Hamletsgade   Eftersyn  Eftersyn for mærkelig lugt, foretaget eftersyn, intet at bemærke. 
 
23:06 Nørrekær/ 

Avedøre havnevej Ild i Skur  Ild i stol i skur. Slukket med HT rør.   
 
00:35 Daruplund  Ild i Bil  Ild i 2 personbiler. Slukket med HT rør efterfulgt af skum. 
 
01:06 Avedøre Tværvej Ild i affald  Ild i skraldespand og bænk. Slukket med HT rør. 
 
02:59  Emil Chr. Hansen vej Eftersyn   Røgudvikling af lysarmatur. Vejledet personale om at tilkalde elektriker. 
 
03:36 Heimdalsgade   Røg fra kælder  Ved ankomst oplyser beboer at alle er ude og at det brænder i opholdsrum under lem i stuegulv.  

Lejligheden er indrettet i en tidligere butik. Opgang tryksættes og røgdykkerhold med højtryksslange 
trænger ned i kælderen. Her slukkes en antændt seng og madras bringes til det fri for efterslukning. 
Ingen personer ønskede ambulancehjælp og der opsattes 2 røgalarmer i lejligheden. Skadeservice 
tilkaldt, der sørges for genhusning af beboere. 
  

05:28  Griffenfeldsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
06:06  Adelgade   Brandalarm Ild i frituregryde. Slukket ved ankomst. Fortaget udluftning. 


