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08:00  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
09:42 Nørrebrogade  Redning  Assistance til ambulancetjenesten med op hejsning af patient fra underjordisk skakt.  
 
09:52 Gammelager  Brandalarm  Blind alarm, tekniker på stedet som ikke havde fået sat anlæg i service. 
 
10:37  Borups Allé   Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør.  
 
10:42  Øresundsvej   Eftersyn   Ild i hæk og hegn opstået ved brug af ukrudtsbrænder, iab.  
 
11:20  Wildersgade   Røg fra bygning Ild i røgsuger på skorstensaftræk fra åbent ildsted i restaurantkøkken. Ildsted slukket og kølet  

skorsten indvendigt med super-HT. Indsat Drejestige til kontrol for brandspredning og  
temperatur kontrol på skorsten på tagniveau. Efterset alle etager, iab. Overdraget skadestedet til 
skorstensfejer.  

 
11:48  Slotsherrensvej  Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 
12:48 Solmarksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker arbejde på anlægget. 

12:49  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
13:29  Trangravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:40  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

Detektoren. 
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13:44  Bartholinsgade  Ild i lejlighed   Ild i skraldespand i køkken, havde spredt sig til køkkenelementer. Tryksat fortrappe, foretaget  
eftersyn i lejlighed, slukket brand med HT-rør og udluftet lejlighed. Foretaget eftersyn på 
bagtrappe samt 3. sal for røgspredning, iab. 1 person indbragt til Rigshospitalet til observation for 
røgforgiftning. 
 

14:38  Rosenørns Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
14:44  Rabarbervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
15:02  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
15:20  Frederiksberg Bredgade  Redning   2 årig dreng smækket inde i bil. Bildør kilet svagt åben, så wire kunne trække låsepal fri. 
 
16:08 Randrupvej  Ild i villa  Mindre ildløs i plankeværk i forbindelse med kælderskakt. Delvis slukket af naboer med 

     vandspande. Beredskabet efterslukkede med 1. HT og fortog eftersyn. Politi overtog skadestedet. 

19:40  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:34  Amagerfælledvej  Ild i græs  Ild i pileflethegn samt buske. Slukket med HT'er tilsat skumvæske. 
  
21:50  Gerbrandsvej  Eftersyn  Betjening af utæt brandhane. Brandhane retableret.  
 
21:52  Sjællandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:06  Bredgade   Eftersyn  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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20:25 Hornemanns Vænge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

22:13 Dragør Søbad  Ild i knallert  Ild i affald, slukket med 1 HT til sat skum. 
 
23:08  Anders Henriksens Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
02:09 Bispeparken   Ild i lejlighed  Ild i lejlighed, rapporten ikke afsluttet. 
 
05:33  Store Kongensgade  Eftersyn   Sendt til aktiveret røgalarm i opgang, det viste sig at den sad i privat lejlighed på 1.sal. Beboer  

fejltolkede signal sin røgmelder som værende aktiveret., det viste sig at den var ved at løbe tør for  
strøm. 
 

07:06  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:57  Amagerfælledvej  Ild i græs  Ild i cirka 50 m2 buske og pileflet, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 
  


