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08:27  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
09:35  Rådmandsgade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
09:43  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:51  Sandkaj   Min. forurening Oliespild fra kloak. By & Havn var på stedet, så derfor intet for brandvæsenet. 
 
10:04  Norgesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
10:11  Grønjordsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.  
 
10:16  Gammel Kongevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:27  Slagtehusgade  Springtæppe   Assistance ved springtæppeaktion.  
 
10:45  Kirsten Walthers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:53 Fabriksparken 19 Brandalarm  Blind alarm pga. os/røg fra madlavning. 

10:56  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra produktionen.  
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11:07  Løkkevej / Stationsvej  Ild i Bygning.   Ved ankomst brændte det op af gavlen af bygningen. Et lille skur som dækkede for gas måler og el  

tavlen brændte kraftigt. Branden blev slukket med 1 HT, huset blev udluftet. Gassen fra gas måleren 
blev afbrudt af gas selskabet. Dong blev tilkaldt til rep. Af el måleren.  5 vinduer / døre var 
varmesprængte. Årsag til branden var ukrudtsbrænder. Skadestedet blev overdraget til skadesservice 
firmaet. 

 
11:08  Øster Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

11:10 Stationsporten Brandalarm  Blind alarm. 

11:27  Margretheholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
11:35  Nørrebro Vænge  Røg fra Lejlighed  Lettere røglugt fra lejlighed. Sprængt dør for adgang og foretaget eftersyn med termisk kamera.  

Konstateret robot støvsuger der var kørt varm. Udluftet lejlighed og overdraget skadestedet til beboer  
og vicevært.  
 

11:53  Amagerbrogade  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld  
 
12:16  Agnes Henningsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:58 Park allé  Brandalarm  Melder aktiveret uden påviselig grund. 

14:00  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, da detektor blev påvirket fra bål hos naboen. 
 
14:37  Vester Søgade Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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14:54 Gammel Landevej Brandalarm  Melder aktiveret uden påviselig grund. 

15:26  Thorsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
15:32  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:39 Tirsbækvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
18:12  Nygårdsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:40  Kvæsthusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

19:42 Tybjergparken  Brandalarm  Melder aktiveret uden påviselig grund. 

20:08  Toldbodgade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog teaterrøg for ildløs. 
 
22:03  Mimersgade   Oversvømmelse  Utæt vandrør i loft - udstrømmende vand i 3 lejligheder, lukket for vandet og tilkaldt  

skadeservicefirma. 
 
22:51  Overgaden Oven Vandet  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed viste sig at være mad der var brændt på, beboer tilset, og lejligheden udlufte. 
 
00:33  Sjællandsgade  Container i det fri  Ildløs i 600 ltr. pap container,. slukket med HT-rør tilsat A-skum.  
 
01:14  Linnésgade   Ild i skraldespand  Mindre glødebrand i skraldespand, slukket med 10 ltr. vandslukker.  
 
03:28  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 
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04:26  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
05:06  Statholdervej   Røg fra kælder  Ild i affald i kældernedfaldsskakt, røgspredning på loft Udlagt 1 HT-rør til afslukning i kælder + 1 HT til  

sikring i forbindelse med eftersyn på loft. 
 

05:08  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. 
 
06:48  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 


