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08:07  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
08:16  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
09:19  Agnes Henningsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
10:09  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.  
 
10:45  Gammel Kongevej  Ass. til ophjælpning  Assistanceydelse til Frb. Kommune hjemme pleje til ophjælpning af person.  
 
11:07  Edel Sauntes Allé  Ild i container  Mindre brand i 50 l container med div affald samt en grill bakke. 
 
11:34 Ved Voldgraven Ild i bygning  Ild i udhus, slukket før beredskabets ankomst, eftersyn foretaget. Skadestedet overdraget til politi. 

11:59 Høvedstensvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund tobaksrøg. 

12:21  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  
detektoren.  

 
12:34  Amagerfælledvej  Røg på trappe  Brug af ukrudts brænder, var årsag til brand i udvendig trappe beklædning, slukket ved en hurtig  

indsats med HT, tilsat a skum og termisk kamera, facade beklædning nedtaget for  
efterslukning og eftersyn iab, skadestedet overdraget til Politi og skadeservice.  
 

12:44  Nordens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
frakoblet gruppen. 
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12:50 Kirkebjerg Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af håndværkers arbejde tæt på detektor. 

13:09  Abel Cathrines Gade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst. 
 
14:05  Gothersgade   Ild i affald   Brand i affald op af varmeveksler i baggård, Branden havde varme sprængt rude til butik i stueplan,  

branden hurtigt slukket med 2 HT, mindre skade på butik, lejligheder på 1. sal efterset i.a.b. 2 sal.  
efterset, lejligheden udluftet for røg, 2 røgalarmer udleveret, forebyggelsesbrochure lagt i 
brevkasser. Brandstedsevaluator tilkaldt, skadestedet overdraget til Politi og skadeservice.  
 

14:37 Sollentuna Alle Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl på anlægget. 

14:54  Tesdorpfsvej   Ild i container  Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  
 
15:16  Bogholder Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
15:48  Falkoner Alle   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
15:57  J.C. Jacobsens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
16:41  Ryesgade   Oversvømmelse  Vandskade i restaurant efter gennemboret wc kumme i overliggende etage. Vandet lukket.  

af værdier i restaurant, samt afhjælpning af vandskade.  
 
17:24  Sølvgade   Eftersyn   Røglugt i kælder, stammede fra afbrændt toiletpapir i restaurant over kælderen. Eftersyn af kælder  
     med termisk kamera - iab. 
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17:56  Nyrnberggade  Redning   Assistance til ambulancetjenesten, frigørelse af lysestage fra drengs finger, aflastningsklip i  
lysestage som derefter kunne fjernes fra drengens finger.  

 
18:21  Langebrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
19:12 Stationsporten Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning. 

20:23  Sigynsgade   Røg på trappe  Røg fra optænding af gril på 3. sals altan var formentlig årsag til røglugt i opgang, beboer kunne  
oplyse at det havde oset kraftigt ved optændingen, der var ingen røg at se ved brandvæsnets  

     ankomst, HT udlagt, eftersyn foretaget på loft samt i kælder diverse lejligheder, i.a.b. skadested 
     overdraget til Politiet. 
 
20:39  Nørre Farimagsgade  Ild i affald   Ild i skraldespand i H. C. Ørstedsparken slukket med 9 liters trykvandslukker.  
 
20:41  Filippavej   Ild i affald   Melding om brand i affald, intet at finde ved beredskabets ankomst. 

20:50  Nørrebrogade  Redning  Knivstikkeri Under hjemkørsel fra brandsted, bliver inspektørvognen stoppet på Nørrebrogade da 
     en ung mand umiddelbart før vores ankomst, var blevet knivstukket, stabsoperatør indsættes til  
     livredende førstehjælp, ambulance samt læge og politi tilkaldes, H sprøjte kommer til assistance da  
     de var i nærheden og havde en paramediciner på sprøjten, da ambulance og læge samt politi  
     ankommer til stedet overdraget patienten, og køretøjerne returnerer til stationen. 

 
21:50 Hvissingevej  Eftersyn  Blind alarm, idet anmeldelser observationer, i stedet drejede sig om kraftig duft af skyllemiddel.   

22:11  Islands Brygge  Ild i container  Ild i container. Slukket med HT'et tilsat skumvæske. Container udbrændt. 
 
22:13 Fosgården  Eftersyn  Blind alarm, idet optænding af grill blev forvekslet med ildløs. 
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23:01 Kettevej  Forurening  Beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende ryddet kørebanen for køretøj og vragdele. 

23:06  Ane Katrines Vej  Ild i affald  Ild i 17 fods container, slukket med HT'er tilsat a-skum.  
 
23:51  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:57 Gammel Landevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:52  Sigynsgade   Ild i knallert  Ild i knallert imellem to biler, slukket med HT'er. 

02:39 Nyholms Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning. 

06:26  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
07:08  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
07:41  Robert Jacobsens Vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


