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08:53  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
08:58  By stævne parken  Brandalarm   Ild i brød i brødrister, havde udløst mobilsprinkler samt  

brandalarmen. Ildløs slukket af personale og sprinkler før beredskabets ankomst.  
Skadestedet overdraget til personalet og politiet.  

 
10:30  Tagensvej   Olie spild   Foretaget eftersyn for oliespild på vejbane ved lyskrydset, intet fundet. 
  
10:50  Amagerfælledvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person  
 
15:15  Strynøgade   Ild i lejlighed   Rejst drejestigen for adgang til altan og af slukket mindre ildløs i altankasse.  

Skadestedet overdraget til politiet.  
 
16:16  Vibevej   Brand Bil i det fri  Brand omkring motorrummet på gravemaske, slukket med HT-rør tilsat A-skum  
 
16:47  Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
16:51  Tietgensgade   Brandalarm   Ild i komfur med fedtbakke, forsøgt slukket af tivoli beredskab.  

Slukket med CO2 og HT-rør. Foretaget eftersyn af ventilationsanlæg  
med termisk kamera, intet at bemærke. Restaurant samt  
tilstødende lokaler udluftet med overtryksventilator.  
Skadestedet overdraget til Tivoli Beredskab, samt skadeservice  

 
17:15  Store Kongensgade  Røg fra Lejlighed  Ild i viskestykke og skærebræt i køkken, slukket med HT-rør.  

Udluftet lejligheden ved hjælp af naturlig ventilation, og  
overdraget skadestedet til politi og skadeservice firma. 

20:45  Tietgensgade  Spuling af gade   Kørebanen fejet for glasskår.  
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21:40  Christian II's Allé  Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør.  
 
23:04  Peter Ipsens Allé  Ild i bil   Ild i 2 biler, slukket med HT-rør.  
 
23:07  Stærevej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med pulverslukker før beredskabets ankomst. Efterslukket med skumrør.  
 
02:41  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

06:23 Hovedvejen  Ild i butik  Ild i køleskab, slukket med en pulverslukker, før beredskabets ankomst. 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


