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10:39  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 

forsyningsledningen. 

 

11:14  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 

11:46  Skarøgade   Brand   Ild i lejlighed slukket med HT'er. Et sminkespejl med forstørrelse, 

var muligvis årsag til antændelsen, da det lå i solskinnet. 

Opgang ventileret og tryksat, lejlighed slukket med HT'er og 

efterkontrolleret med termisk kamera. 

Loft kontrolleret for brand og røgskade - iab. 

Vindueskarm brandskadet, og soveværelse røgskadet. Resten af 

lejligheden lettere røgskadet. Skadeservice samt politiet overtog skadestedet. 

 

12:13 Kronager  Brand  Røg fra el-installation. 

 

12:44  Hulgårdsvej   Redning  Sammenstød mellem 2 personbiler - sikret skadested m. køretøjer og skilte. 

Udlagt HT/sikring - anlagt halskrave på chauffør, tilset øvrige involverede. 

Klargjort til tagløft - ikke udført - 1 person forlod selv køretøj efter tilsyn af Læge amb. 

Ryddet skadested for køretøjer og vragdele – opsamlet kølervæske/benzin/olie m. 1 ps absodan. 

Politiet overtog skadested. 

 

12:48  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. (Røg fra tyveri røgkanon). 
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15:12  Nøjsomhedsvej  Assistance   Assistance til Københavns ungeherberg, med afdækning af knust rude.  

 

15:54  Carsten Niebuhrs Brand   Melding om ild i skraldespand. Intet fundet på adressen. 

 

15:54 Hedeengvej  Redning  Hest i et dybt mudderhuld. Hesten kommer selv op. 

 

17:15  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

19:50  Stefansgade  Brand   Sendt til assistance til politiet med ønske om slukning af bål. Hørsholmsgade Slukket mindre bål med HT-rør. 

 

20:22  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

21:24  Overgaden Oven Vandet  Redning  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  

Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 

21:34 Dyringparken  Brand  Ild i knallert slukket med 1 HT. 

 

23:24 Albertslund station Brand  Ild i skraldespand slukket ved ankomst. 

 

23:39  Østrigsgade   Brand   Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

 

23:48  Islands Brygge   Brand   Ild i paller anlagt på græsplæne, slukket med HT'er. 
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00:58  Stadens Vænge   Brandalarm   ABA viste sig at være ild i skraldecontainer. Slukket med HT'er.  

Beboerne havde ved ankomst selv trukket container til det fri. Containeren stod under nedfaldsskakt. Ingen 

røgskade i bygning. 

 

03:18  Sylows Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 

03:46 Brøndbyøstervej Brand  Ild i bil slukket med 1 HT og skum. 

 

05:46  Teglholmsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

06:00 Ejbyvej  Brand  Ild i knallert slukket med 1 HT. 

 

 

 

 

  

 

 

  


