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12:28  Kløvermarksvej   Ild i affald   Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 
 
12:32 Hovedvejen  Benzin udslip  Udlagt absodan samt opsamling.  
 
13:01  Fiolstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 

13:03  Vanløse By vej   Ild i container   Ild i indhold af 20 fods container, placeret i affaldsskur. Udlagt to HT-  
rør samt et C-rør for af slukning, Foretaget efterslukning med  
mellemskum i containeren. Affaldsskur udbrændt.  
Sikret bus parkeret bag affaldsskuret. Overdraget skadestedet til  
politiet. 
  

17:10  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
tæt på detektoren. 
  

17:26  Frederiksberg Bredgade  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra  
strygejern under melder. Foretaget eftersyn, iab. 
  

19:18  Rådmand Steins Alle  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
tæt på detektoren.  
 

19:20  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
tæt på detektoren. 
  

22:17  Tudsemindevej   Ild i affald   Glødebrand i bålsted, slukket med en vandslukker.  
 
22:55  Lersø Parkallé   Ild i bygning   Ild i tre stk. Europa paller, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet  

til politiet.  
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03:46  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen. 

05:02  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen. 
  

07:23  Jernbanegade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 
07:48 Vermlandsgade  Færdselsuheld  Færdselsuheld med 3 biler impliceret. Sikret skadestedet samt assisteret med behandling af en patient. 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 


