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08:44  Frederikssundsvej  Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var  
blevet forurenet ved færdselsuheld hvor ovennævnte køretøj var involveret.  

 
09:03  Roskildevej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:51  Vasbygade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.  
 
12:06  Hørhusvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:40  Krusågade   Ild i bygning   Røg fra grill blev forvekslet med ild i bygning. Eftersyn iab.  
 
13:20  Ved Amagerbanen  Ild i bygning   Brand i transformatorskab. Lang ventetid på igangsættelse af  

slukningsarbejdet, da el-sleskabet havde problemet med at få jordet.  
Brand slukket med HT-rør og skadested overgivet til Radius.  

 
13:28  Lergravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet grundet strømsvigt.  
 
13:47  Amagerbro Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
18:28  Niels Brocks Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
18:56  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
19:22  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:44  Vigerslev Allé   Ild i container   Ild i affaldscontainer slukket med et HT-rør.  
 
20:33 Høvedstensvej  Ild i garage  Mindre ildløs i træplade, politiet overtog.  
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21:01  Robert Jacobsens Vej  Røg fra kælder   Ild i affaldsrum i kælder, med røgspredning via nedfaldsskakt til  
opgang. Beboerne var selv evakueret ved vores ankomst. 
En beboer havde udløst røgventilationen. Kun let røg i toppen af opgang ved vores ankomst.  
Kontrollerede opgang for røg, samt lavede kontrol om alle låger til nedfaldsskakt var lukket rigtigt.  
Slukning af brand i kælder samt ventilation af røg fra kælder, via nedfaldsskaktens udluftning på tag.  
Beboerne informeret om det videre forløb, og repræsentant for opgangen vil kontakte 
ejendomsadministration for retablering af røgventilation. 
Tilkaldt skadeservice niv. 2 pga. bygningsstrøm placeret i kælder.  
Brand stammede muligvis fra engangsgrill, som var smidt i affaldsskakt. Kælder brand og røgskadet.  

 
21:30  Enghavevej  Ild i græs   Mindre brand på græsplæne, slukket ved at træde ilden ud., Skadesomfang ca. 0.5 m2.  
 
22:27  Torveporten   Bygningsbrand   Under fremkørsels oplyser VC der er tale om et arbejdstelt, med blandt andet gasflasker og termitpulver. 

Ved ankomst konstateres mindre brand i arbejdstelt, personale på stedet havde slukket med pulverslukker. 
Efterslukket med højtryksrør, skade på telt og værksted i telt. Overgivet til politiet.  

 
01:52  Stefansgade   Ild i bygning   Ild i knallert, spredt sig til tag på skur. Knallert og bygning slukket med et HT-rør  
 
02:26  Kapelvej   Ild i bygning   Politiet aflyste sprøjten ved ankomst, da det viste sig at der havde været ild i et par arbejdshandsker. 
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