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08:20  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:58  Prinsesse Charlottes Gade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:02 Byvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:11 Frydenhøjstien Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en ikke identificeret person. 

10:31  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:47  Frederiksberg Runddel  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
10:59 Søndre Ringvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:03  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:18  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

11:32  Tagensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:33 Roholmsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

13:27 Svendebjergvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde tæt på detektor. 

13:56  Sofus Francks Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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14:22 Park Alle  Trafik ulykke  Trafik ulykke mellem to personbiler, ingen tilskadekommen. Beredskabet sikrede skadestedet og  

     ryddet kørebanen for vragdele. Skadestedet overdraget til politi. 

14:41 Nygårds Plads  Brandalarm  Ild i elskab, slukket ved beredskabets ankomst, bygningen udluftet og skadested overdraget til 

     politi. 

15:05  Ravneholmsvej  Røg fra kælder  Fuldt udviklet rumbrand i kælder i kollektivbolig indrettet til 10 personer, slukket med 2 HT-rør.  
Indsat røgdykkerhold i hhv. kælder for slukning og eftersøgning samt i stueetage og på 1. sal for  
eftersøgning og ventilering. Konstateret at alle beboere var evakueret før beredskabets ankomst. 
Rekvireret skadeservicefirma for følgeskadebekæmpelse samt iværksættelse af genhusning af  
beboere. 2 personer tilset af ambulancebehandler på slukningsenheden, iab. Ca. 30 m2 stort rum i 
kælder udbrændt. Resterende ca. 50 m2 i kælder kraftigt røg og sodskadet. Øvrige etager i villaen 
røg- og sodskadet. 

 
15:20  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af kondens.  
 
15:27  Kongens Nytorv  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

16:48  Holmbladsgade  Eftersyn   Eftersyn for lugt af brændt plastik. Gennemgået alle installationer og el-apparater med termisk  
kamera - iab. 
 

19:11 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet spild af pulver tæt på detektor. 

19:47 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret, muligvis af en fugl i bygningen. 
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20:27  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:53  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

21:03 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en linjedetektor var aktivet grund støv. 

21:38  Kongelundsvej  Ild i bil  Ild i bil, med spredning til anden bil. Slukket med 2 HT'er. 
 
22:33  Nørrebrogade  Ild i container   Ild i container placeret på vejbanen, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. Overdraget  

skadestedet til politiet. 
 

22:48 Nyholms Alle  Trafik ulykke  Trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet, samt udtaget en person skånsomt fra køretøjet. 

     Skadestedet ryddet for vragdele og overgivet til politi. 

22:49  Prinsesse Charlottes Gade Ild i container  Ild i container. Slukket med HT'er tilsat a-skum.  
 
23:25  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en flammedetektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med skærebrænder  

tæt på detektoren.  
 
23:30  Sjællandsgade  ild i knallert  Ild i motorcykel. Slukket med HT'et tilsat A-skum.  
 
00:14  Frederik VII's Gade  Ild i container  Ild i container, slukket med HT'er tilsat A-skum.  
 
00:56  Sjællandsgade  Ild Container  Ild i container, slukket med HT'er tilsat A-skum.  
 
01:47  Rådhuspladsen  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
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01:55  Betty Nansens Alle  Brandalarm  Brandalarm i institution, ikke muligt at komme ind da nøgler ikke passede til stedet. Udvendig  

rundering - iab.  
 

01:56  Duevej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

03:10 Rebæk Alle  Ild i bil  Ild i bil slukket med 1. HT. 

07:11 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Trafik ulykke mellem to personbiler, ingen tilskadekommen. Beredskabet sikrede skadestedet og  

     ryddet kørebanen for vragdele. Skadestedet overdraget til politi. 

07:59 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Trafik ulykke med flere biler impliceret, Beredskabet sikrede skadestedet, 1 person udtaget fra

     køretøjet ved hjælp af frigørelsesudstyr. Kørebanen ryddet for biler og vragdele, skadestedet 

     overdraget til politi. 


