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09:02  Kastelsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 

10:55  Vesterfælledvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
brv. Ankomst. 
  

11:28  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af aerosol fra  
håndværkers sprøjtning mod fluer tæt på detektoren.  

 
11:47  Ørestads Boulevard  Metro-08  Ved brandvæsenets ankomst lå person mellem Metrotog og perron  

i stationens sydende. Togdrift og strøm afbrudt. Hurtig jording på  
begge sider af toget af Metro-personale inden brandvæsenet kunne  
nå at påbegynde jording. . Person bragt ud og lagt på skålbåre,  
tilset af læge og kørt på hospital. Stærkt chokeret passager fra  
toget tilset af tilkaldt ambulance og kørt på hospital. Renset  
sporområde og togfront for blod m.v. Overgivet skadested til  
politiet som frigav togdrift. 

 
11:57 Ejby Industrivej  Brand alarm  Blind alarm, uden påviselig grund.  
 
12:57  Krumtappen   Brandalarm   Ild i komfur slukket af tilstedeværende med pulverslukker.  

Foretaget udluftning og eftersyn. 
  

14:21  Amagerbrogade  Trafik ulykke   Bil i lav fart mod træ. Alle tre passagerer uskadte ude af bilen.  
Demonteret batteri. Politi overtog skadested.  

 
14:22  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  

badning hvorved der kom vand i melderen. Gruppen frakoblet...  
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14:36  Husumvej   Spuling af gade   Motorcykel væltet. Assisteret ambulancetjenesten. Sikret  

skadestedet. Opsamlet oliespild og ryddet op på skadested.  
Parkeret motorcykel i haven til nr. 32 efter aftale med beboer.  
Politiet overtog. 

15:22  Amager Strand   Min. Forurening Oliefilm på Gullig substans i vandkanten mellem strandstation 3 og 5,  
Promenaden Opløstes efterhånden i vandet. Formentlig tale om vandbaseret  
maling. Orienteret OC der ville Twitte ud at badning på dette  
strandstykke frarådedes indtil videre. 
  

15:41  Nyrnberggade   Ild i bil   ild i bil i det fri, slukket med to HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
15:48  Godthåbsvej   Ild i Motorcykel  Ild i motorcykel i det fri, slukket af ejer før beredskabets ankomst.  

Foretaget eftersyn, iab.  
 
16:11  Humlebjerg   Brand Andet   Lukning af brandhane.  
 
16:18 Islevdalvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet skadesdyrsbekæmper. (brug af afgasser). 
 
16:37  Tikøbgade   ISL-Eftersyn   Assistance til politiet efter skorstensbrand i ejendommen og hul i  

skorsten på loft, hvor der mandag aften blev nedlagt fyringsforbud  
mod brug af denne skorsten. Skorstenen går fra et pizzeria, som  
blev ramt af forbuddet. Bekymrede beboere henvendte sig efter  
skorstenen igen blev brugt. Eftersyn foretaget på loft, hvor der er ca  
½ m 2 hul i skorsten. Politi nedlagde fyringsforbud igen efter råd  
fra brandvæsenet indtil forholdene var bragt forskriftsmæssigt i  
orden. 
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17:06 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund.    
 
 
18:48  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
 
18:49  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

18:55  Nørre Allé   Skraldespand i det fri  Ild i skraldespand slukket med HT-rør. Skraldespand totalt  
 
20:10  Helsingborggade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder reagerede på hjemmebrandmelder.  

Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
Dør sprængt for adgang. Repareret midlertidigt med beslag og  
hængelås. Nøgle afleveret til nabo. Politi orienteret. 

 
20:46 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund. 

  
20:54  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm idet linje detektor blev aktiveret af indfaldene sollys.  
 
21:23  Amager Strandvej  Skraldespand i det fri-Brand  Mindre ildløs i skraldespand slukket med vandslukker.  
 
21:31  Nordre Fasanvej  Brand-MC/Knallert  Knallert udbrændt, slukket med super HT-rør. Ingen nummerplade,  

politiet overtog. 

21:35  H.C. Andersens   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
Boulevard tobaksrygning tæt på detektoren. 

 
21:52 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl. 
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00:01  Montagehalsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
 
00:27 Roholmsvej  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl. 
 
00:34  Kirsebærhaven   Brand-MC/Knallert  Ild i knallert slukket med HT-rør. Intet registreringsnummer.  
 

03:32  Store Mølle Vej   Container i det fri-Brand  Ild i skraldespand slukket med HT-rør. 

03:48 Skovengen  Brand i det fri-bil Ild i bil, slukket med et HT-rør.   

 

 

 

  

 

 

  

 

 


