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08:15  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra badning. Foretaget eftersyn, iab.  
 
08:35  Frederiksborgvej  Røg fra lejlighed  Glemt madvare i gryde på tændt blus, slukket for blusset og kølet gryden i håndvasken. Foretaget  

eftersyn og udluftning af lejlighed og trappen ved hjælp af overtrykventilator, iab. De to beboer hjulpet 
tid det fri og tilset af ambulancepersonalet. 
 

10:49  Bogholder Allé  Ild i bil   Ild i bil placeret i carport, slukket med to HT-rør. Bil delvist udbrændt, carport brandskadet. Foretaget  
     eftersyn, iab.  
 
11:55  Ny Carlsberg Vej  Røg fra kælder  Ild i el skab i p-kælder i bygning under opførelse. Håndværker havde slukket ildløsen med en  

ulverslukker før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af kælderen. Overdraget  
skadestedet til politiet.  
 

13:11  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra badning. Foretaget eftersyn, iab. 
 
14:09  Oscar Pettifords Vej  Ild i lejlighed   Ild i olie i gryde/stegepande, slukket med, først en pulverslukker og efterfølgende placeret dyne oven på  

gryden, hvorefter beboer forlod lejligheden. Foretaget eftersyn og slukket lidt gløder i dynen med en 
vandslukker. Foretaget udluftning af lejligheden og trappen ved hjælp af overtryk ventilator. Røglem 
aktiveret i opgangen. 
 

16:23  Julius Andersens Vej  Intern assistance  Ambulance kør fast på græsplane. Trukket denne fri således den kunne fortsætte ved egen hjælp.  
 
18:47  Betty Nansens Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
19:13  Biskop Krags Vænge  Ild i container   Ild i 600 l affaldscontainer i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 
 
23:49  Fælledvej, Dragør  Bygningsbrand udhus  Ild i toiletvogn på en rasteplads. Slukket med et HT-rør.  
 
03:36  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 


