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08:23 Guldborgvej Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret pga. os fra madlavning. 

09:27 Immerkær Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret pga. os fra madlavning.   

10:53 Vester Farimagsgade Brandalarm Ved ankomst blev det oplyst, at der var brand i et værelse.  
    Branden var slukket af personalet før beredskabets ankomst, værelset blev udluftet. 

11:17 Kirsebærhaven Ild i lejlighed Ild i fedtstof i ovn. Udluftet lejligheden, samt foretaget eftersyn. Intet ydereligere at bemærke. 

12:14 Bådehavnsgade Ild i bil Opblussen af tidligere ildløs i bil, under transport til ophugger.  
 Efterslukket med HT-rør. 

12:46                        Lyneborggade Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed viste sig at være røg fra korkplade som var lagt på  
 kogeplade. Lejligheden blev udluftet, og i de øvrige lejligheder blev  
 der foretaget eftersyn. Intet ydereligere at bemærke. 

13:04 Nyelandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

14:04 Trippendalsvej  Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 

15:30 Kristianiagade Brandalarm ABA udrykning, ved beredskabets ankomst til adressen, blev vi  
 mødt vi af en beboer på 4. sal, der fortalte det brændte i et depotrum. 

Et røgdykkerhold blev indsat med et HT rør, til slukning af depotrum på 4 sal.  
Kort tid efter indsatsen er begyndt, melder politiet at der muligvis savnes en person på 4 sal.  

 Røgdykkere skaffer sig adgang til alle værelser, ingen personer fundet.  
Brand bredte sig til konstruktionen i loft/gulv på 5. sal.  
Gulvet blev skåret op, så resten af branden kunne slukkes. 
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16:00                        Ejby Industrivej                     Brandalarm Melder aktiveret pga. let røgudvikling fra ny monteret batteripakke.  
 Foretaget eftersyn med termisk kamera intet ydereligere bemærke.   

16:06 Rantzausgade Eftersyn Ild i gryde med olie, slukket af beboer med grydelåg før  
 beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. 

 16:27 Falkoner Alle Fastklemt Et barns arm sidder fast i en elevatordør. Kommet fri ved egen hjælp før beredskabets ankomst. 

 16:30 Spontinisvej /  Ild i knallert Ild i knallert, slukket af beboere før beredskabets ankomst. 
 Hammelstrupvej 

 18:22 Store Regnegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:41 Store Regnegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:14 Frederiksberg Alle Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger. 

 19:58 Kristianiagade Eftersyn Mindre rødudvikling fra tøjbunke, efterslukket med lidt vand. 

 22:29 Tranumparken Ild i bil Ild i bil, slukket med 1 HT. politiet overtager skadestedet. 

 22:40 Østerbrogade Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 23:27 Kristianiagade Eftersyn Foretaget eftersyn på tidligere brandsted med termisk kamera, intet 
  at bemærke. 

 23:39 Christmas Møllers Plads Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med 1 HT. 

 00:36                      Hillerødmotorvejen Ild i El-skab Ild i EL fordelingsskab samt omkringliggende område. Udlagt HT for 
  sluk af omgivelser - EL værket tilkaldt. 
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 02:12 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor(Vandskade) 

 03:23 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:51 Roskildevej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 


