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09:57  Horsekildevej   Eftersyn   Røgalarm aktiveret ved beredskabets ankomst, men går så i ro. Beredskabet prøver at se om der er et  
     åbent vindue for adgang, men dette er ikke tilfældet. Politiet overtager og prøver at kontakte beboer.  
 
10:09  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
11:25  Istedgade   Røg fra Butik   Ildløs i el-tavle i aflukket teknikrum. Gav røg i restaurant, 1.sal og bagbutik. Bygning var evakueret ved  
     beredskabets ankomst. Slukket med 5 CO2 slukkere, efterset med termisk kamera, temperatur under  
     30 grader restaurant + butik udluftet med ventilator. 
 
12:23  Bispeengbuen  Færdselsuheld To biler kørt sammen. En person med nakkesmerter kørt til BBH. lettere materiel skade. Udlagt ca. 5 L  
     absodan ud og kørt begge biler ind til siden. AMB + Politi overtager skade sted.  
 
12:27  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:13  Vejlands Allé  Mindre naturbrand Ild to steder i tørt græs der lå i bunker. Slukket med et HT-rør tilsat A-skum. Fordelt græsset med en  

greb og slukket gløder med en branddasker. 
 
14:06 Hvidovrevej  Færdselsuheld Bil mod bil. En person med nakkesmerter udtaget skånsomt og overdraget til ambulance. 
 
14:18  Flintholm Alle   Ild i container i det fri Ild i container. Slukket med et HT-rør tilsat A-skum. Nogle unge mennesker havde smidt en røggranat i  
     containeren. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
15:58  Vigerslev Allé   Elevator stop   Udrykningen stoppet. 
 
16:35 Strandesplanaden Ild i affald  Slukket mindre ildløs i affald i det fri. 
 
17:16  Borgervænget  Ild i affald  Mindre ildløs i mælkekasse under halvtag ved knallert/cykel skur. Forsøgt slukket af anmelder. Slukket  
     Af beredskabet vha. et HT-rør.  
 
17:24  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra bad.  
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17:27  Sølvgade   Færdselsuheld Kun materiel skade. Foretaget sikring- og oprydning på skadestedet. Politiet overtager skadestedet. 
 
20:04  Lyngbyvej   Ild i skraldespand Slukket med en vandslukker.  
 
20:46  Åkandevej   Brandalarm   Detektor aktiveret af røg fra børns leg med fyrværkeri i gymnastiksal. Salen udluftet via  

røgventilationsåbninger. 
 
21:32 Hvidovrevej  Færdselsuheld Parkerede biler påkørt af personbil. Ingen personskade. Foretaget sikring- og oprydning på  

skadestedet. 
 
22:45  Amagerbrogade Færdselsuheld Bil mod bus. Ved beredskabets ankomst var alle kommet ud af bil + bus. Flere personer tilset. Kun en 

ønskede hjælp fra ambulancepersonale. 
  

23:09  Dagmarsgade  Ild i affald  Bål i en olietønde. Slukket med et HT-rør.  
 
23:16  Lindevangs Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
23:40  Lille Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
00:20 Jægerhusene  Ild i bil i det fri  Ild i varebil og omkringliggende bevoksning. Slukket med et HT-rør. Personbil, som holdt ved siden af  

varebilen, blev ligeledes brandskadet. 
 
02:18  Tudsemindevej  Naturbrand  Ild i tre skraldespande. Slukket med et HT-rør. Bål på bålplads i nærheden slukkes ligeledes med et  

HT-rør. 
 

02:19  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
03:44  Kristianiagade  Ild i skraldespand Ild i 10-15 bundter med aviser. Slukket med et HT-rør tilsat A-skum. 
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04:04  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Reel alarm. Køkkenpersonale havde glemt at slukke og tømme grill fyret med træflis. CO-detektor i  
køkkenet aktiveret grundet den tændte træflis. Da udsugningen ikke kører spredes en let røgtåge o  
røglugt gennem celler og sektioner til hotellet. 
 

04:50  Dannebrogsgade  Eftersyn   Røglugt på trappeopgang. Beredskabet blev mødt af anmelder, som viste mandskabet op på 3. sal.  
Her finder man lidt afbrændt materiale, som var slukket. 

 


