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08:10  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
08:32  Amerika Plads  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
09:05 Nordmarks Alle Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab var aktiveret af tekniker.   
 
09:19  Dannebrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
09:26  Sindshvilevej   Eftersyn   Eftersyn af intern røgalarm, Intern brandalarm aktiverret uden påviselig årsag.  
 
09:50  Esthersvej   Trafikulykke   Trafikulykke, eneulykke hvor bilen var kørt ind i et træ. Sikret skadested, bugseret køretøj ind i   

rabatten, opsamlet div. Væsker. Føreren af bilen kørt på hospitalet.  
 
09:58  Amagerbrogade  Brandalarm   Årsag til alarmen, var at man havde sat en el- kedel på en varm kogeplade, derved en smule  

røgudvikling som havde aktiveret ABA anlægget.  
 
10:11 Holbækmotorvejen Trafikulykke  Sikring af skadested. En patient med nakkesmerter. Assisteret ambulancetjenesten. 3. og 4. vognbane  

ryddet og fejet for diverse dele.  
 
10:55  Omøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
13:06 Hesselager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
        detektoren.  
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13:56  Biens Allé   Ild i container   Ild i container, placeret i 30m2 skur. Slukket af beboere før beredskabets ankomst. Foretaget  
efterslukning med HT-rør, samt eftersyn af skur.  

 
14:05  Gadelandet   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
14:23 Kettegård Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet sprinklercentral fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
18:03 Asylvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af madlavning.  
 
18:29  Islands Brygge  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
19:15  Linnésgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:21  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:55  Hans Egedes Gade  Ild i motorcykel Ild i motorcykel, slukket af politiet med pulverslukker.  
 
20:11  Kulvej   Brandalarm   Blind alarm, intern brandalarm aktiveret, fejl på alarmskabet.  
 
20:40  Sydhavns Station Ild i affald  Ild i bålsted, hvor det havde bredt sig ud over markeringen. Slukket med 1. HT.  
 
21:17  Nygårdsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.  
 
22:26  Badstuestræde  Ild i bil  Ild i bil, mindre ildløs i motorrum på bil, slukket med et HT-rør tilsat A-skum. Lettere røgspredning  

gennem ventilationsanlæg til restaurant ved siden af bilen. Personalet udluftede selv. Skadestedet 
overdraget til politiet.  
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23:34  Rolighedsvej   Ild i container  Ild i container, slukket med 1 HT-rør tilsat A-skum.  
 
00:52 Vigerslev Alle  Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT og skum. Skadestedet overdraget til politiet.    
 
01:10  Vesterbrogade Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelder antog flammer fra ildfontæne på taget af Tivolis hovedindgang for ildløs.  

Kontaktet Tivolis vagtpersonale, der slukkede for fontænen. Dette havde de glemt da haven lukkede.  
 
02:20  Backersvej   Ild i skraldespand  Ild i avis i postkasse, slukket med lidt vand fra HT-rør.  
 
03:47  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
 
04:26 Amagermotorvejen Trafikulykke  2 biler kørt sammen. Alle kommet ud ved beredskabets ankomst. Skadestedet sikret. Motorvejen  

ryddet og fejet for diverse dele. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
06:09 Kirkesvinget  Brandalarm  Blind alarm, idet en sprinklercentral var aktiveret uden påviselig grund.  
 

 


