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08:25  Brolæggerstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
08:35  Struenseegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:29  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:04  H.C. Andersens Boul. Færdselsuheld   Ingen personskade. To biler kørt sammen. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning på skadestedet.  

En bil skubbet ind til siden for at trafikken kunne genoprettes. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
11:11  Kochsvej   Ass til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 
 
11:13  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægge.  
 
12:13 Degnehusene  Brandalarm  Foretaget eftersyn, konstateret hjemme-røgmelder liggende i kasse gået i gang. Batteri afmonteret.  
 
13:07  Rømersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:10  Tom Kristensens Vej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
13:31 Park Allé  Brandalarm  Blind alarm, pga. os fra slutning af stearinlys.  
 
16:40  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:54  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:01  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm idet en linjedetekter var aktiveret, formentligt på grund af sollys der har brudt  

linjedetektoren. 
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18:29  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
18:52  Wilders Plads   Redning   Ved ankomst oplyser vidner at der ligger en mand i vandet mellem kaj og båd. Dykker og  

overfladereddere klar til redning. Da området opsøges, er personen kommet op på hæk af motorbåd  
ved egen hjælp. Personerne vejledt om varsomhed ved at færdes på båden, intet yderligere foretaget.  

 
19:05  Gyldenrisvej  Ild i bil   Ved ankomst kontakt med ejer, ingen brand. Motor kølet med co2, ejer tilkalder autotransport.  
 
19:21  Lygten   Ild i affald   Ild i affald i bunden af affaldsskakt i kælder, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget  

eftersyn og udluftning, iab.  
 
19:43  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:53  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Linjerøgdetektor påvirket af sollys.  
 
21:39  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:55  Kapelvej   Ild i affald   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  

foretaget, intet at bemærke. 
  

22:35  Skelbækgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:42 Søndre Ringvej  Trafik ulykke  2 biler i uheld. Sikring af skadested.  2 personer frigjort og overdraget til ambulancetjenesten.  
                                                                                                                      Oprydning foretaget.  
 
23:00  Nørrebrogade   Eftersyn   Ild i affald i det fri, 5x5 cm, var gået ud af sig selv ved beredskabets ankomst.  
 
23:07  La Cours Vej   Ild i affald   Glødebrand i gyngehest på legeplads, slukket med 1 liter vand. Foretaget eftersyn, iab.  
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23:44  Skelbækgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:10  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
02:29  Vesterbrogade   Ild i butik   Ved ankomst konstateres ild i lav bagbygning i gård og røgfyldt butikslokale. St V indsat med 2  

højtryksrør gennem port til gård, slukning af brand i bagbygning, tag mv. Specialtjenesten indsat med 
røgdykkerture, adgang fra front af butik, direkte slukning i butikslokale med højtryksrør, samt afsøgning og 
udluftning af 1. og 2. sal. 2 personer findes sovende på 2. sal, bringes ud uden skader. 1 station kaldt i taktisk 
reserve, ej indsat. Bygningen udluftet for røg og overgivet til skadeservice og politiet. 2 røgalarmer opsat på 
adressen.  

 
03:01  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 
 


