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08:27  Sankt Annæ Plads  Ild i skraldespand Ild i mindre skraldespand ved busstoppested slukket med HT-rør.  
 
09:02  Thoravej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  

udførelse af andet arbejde  
 

10:09 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker afprøvede anlægget. 

10:23  Sundholmsvej   Brandalarm.   Flute brændt på i ovn. Kastet ud af vindue inden brandvæsenets ankomst. Røgfyldt køkken  
     udluftet. 
 
10:57 Hannemanns Allé  Eftersyn   Blind alarm idet Intern røgmelder var aktiveret af damp fra gryde. Ved brandvæsenets ankomst var  

alarmen stoppet. Instrueret beboerne i betjening af alarmpanelet. 
 

10:59 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

12:09  Guldbergsgade  Trafik ulykke   Bil kørt ind i mur. Gaden afspærret og stelkabel på bil afmonteret. Politiet overtog skadested. 
 
12:14 Lagesminde Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:24 Bygangen  Eftersyn  Røg fra rygeovn i slagterbutik, ejendommen udluftet med overtryk. foretaget eftersyn i.a.b. 

14:58  Bystævneparken  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
16:49  Ørestads Boulevard  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:03  Kilevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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20:45  Kilevej   Brandalarm.   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
20:47  Sandkaj   Forurening  Melding om oliespild i havnen. Foretaget eftersyn med kikkert. Antagelig noget bundvegetation 
der  

havde revet sig løs ved luksus liners afsejling fra havnen.  
 

20:52  Lyngbyvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
Lugten stammer antagelig fra urin i elevator og hyletonen, der blev forvekslet med brandalarm, 
stammer fra defekt DSB-højtaler. Sidstnævnte meddelt DSB.  
 

21:35  Holmbladsgade  Ild i Container  Ild i affaldscontainer slukket med HT-rør tilsat A-skum.  
 
22:22  Lombardigade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  

Foretaget eftersyn i kælder og på bagtrappe, intet fundet.  
 

22:46  Holsteinsgade  Eftersyn   Melding om røglugt i området. Foretaget eftersyn i skolegård og på legeplads. Havefest i nabogård  
til legeplads havde lige slukket grill, så det antages at lugten stammer derfra.  
 

23:06  Borups Allé   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
23:25  Bispeengen   Ild i bil  Ved brandvæsenets ankomst overtændt personbil. Der lød 10 -12 brag, der kunne tolkes som brag  

fra eksploderende ammunition. Slukning fra dækning med to HT-rør hvoraf et blev erstattet af et  
skumrør. Problemer med trykket fra pumpe, derfor kaldtes ekstra sprøjte og fleksibel enhed. Politi 
overtog skadested.  

 
23:39  Murergade   Ild i Container  Ild i noget tøj slukket med 10 l vandslukker. Politiet overtog.  
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00:04  Store Krog   Brandalarm.   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
00:14  Sigynsgade   Ild i lejlighed  Røg fra røgelse i gryde. Slukket med 2 l vand fra vandhane. Foretaget udluftning. 
 
01:20  Thorvaldsensvej  Røg fra Lejlighed Ved brandvæsenets ankomst ild i lejlighed Harsdorffsvej 12 på tredje sal, samtlige vinduer mod  

Harsdorffsvej er mørke af røg. På bagsiden trænger kraftig brun/grå røg ud af vinduer. St.  
Frederiksberg starter ventilator op for tryksætning af trappe og trænger ind med to HT-rør. Sluk 
sættes på bagtrappe som er helt røg og varmefri. Fra gårdside opdages det at hovedtrappen til  
Thorvaldsensvej 7 brænder voldsomt på 3. og 4. sal. Assistanceudrykning kaldes til denne adresse 
for indsættelse af to HT-rør til slukning af trappebrand. Forinden får et hold fra sluk dæmpet 
trappebranden med et HT-rør fra Slukningsenheden. Grundet bygningens udformning betjener 
trappen Thorvalsensvej 7. også lejlighederne på Harsdorffsvej 12. Det er her fra branden breder sig 
fra lejligheden på 3 sal ud på trappen. Ilden i lejligheden er kraftigst i den ene af lejligheden der 
vender ud mod Thorvaldsensvej (Hjørnelejlighed) Sluk foretog eftersyn i loftsetage. Der blev 
foretaget eftersyn i overliggende lejligheder og flere beboere blev hjulpet ned af brandvæsenet og 
overgivet til Evakueringsbus, som politiet havde rekvireret.  
 

02:18  Englandsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
 
02:30  Bergthorasgade  Røg fra trappe  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  

Eftersyn foretaget på trappe i opgang og kælder, intet at bemærke.  
 

02:41 Rosenørns Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


