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08:08  Bispebjerg Bakke  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

08:12  Gothersgade   Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
08:50 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

09:05 Trædrejerporten Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkere. 

11:46  Kastrupvej   Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, hvor bil har påkørt 1 parkeret bil. Fejet og  

     ryddet kørebanen for vragdele, og flyttet begge køretøjer ind til siden. Skadestedet overdraget til  

     politiet. 

12:47  Valby Langgade  Brandalarm   Ild i affaldsskakt, slukket med HT-rør. 
 
12:56  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

13:24 Sollentuna Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kemiforsøg. 

13:39 Holmelundsvej Ild i bygning  Ild i diverse møbler på altan, med brandspredning til underliggende altan samt mindre del af  
tagkonstruktion. Slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. 
 

13:43  Risbjergvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
14:19  Montagehalsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
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14:24  Kløvermarksvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:12  Carl Jacobsens Vej  Ild i græs  Mindre glødebrand i affald mellem trappetrin, slukket med vandslukker. 

 
15:44 Philip Heymans Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.  

15:50 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, assisterede ambulance med patient. Kørebanen ryddet for 

     vragdele. Politi overtager skadested. 

16:07 Brøndby Nord Vej Ild i græs  Blind alarm, ved beredskabets ankomst kunne ingen brand konstateres.  

16:41 Kettegård Alle  Eftersyn  Beredskabet foretog eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. 

17:38  Husum Vænge  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
 
17:47  Ansgars Allé   Ild i hæk  Ild i bevoksning langs bane areal, slukket med vandslukker. 
 
18:03  Svanevej   Brandalarm  Ild i kollegieværelse på 1 sal. Slukket med HT rør. Alle beboer var ude ved beredskabets ankomst.  

Kraftig røgspredning til hovedtrappe og 2 sal. Ventileret og tryksat hovedtrappe. Der blev foretaget 
eftersyn af flere værelser for røg og brandspredning. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til 
politi og skadeservice. 

 
18:24  Bryghuspladsen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:04  Bülowsvej   Eftersyn  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Mindre  

røgudvikling ifm. optænding af ovn. Køkken udluftet og eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
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19:44  Ørestads Boulevard Ild i bål  Mindre bål på bålplads, slukket med vandslukker. 
 
20:36  Gadelandet   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
22:28  Scharlingsvej   Oversvømmelse  Ej behov for beredskabets assistance. 
 
01:25  Rentemestervej  Ild i skraldespand  Ild i container, slukket med HT-rør. 

00:41 Nordmarks Alle Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT og vandkanon, politi overtager skadestedet. 

01:54  Tullinsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
03:50  Teglholm Tværvej  Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud. 

04:47 Rødovrevej  Eftersyn  Beredskabet fortog eftersyn, intet at bemærke. 

06:03  Halmtorvet   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 
 
06:31  Weidekampsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
06:36  Orientkaj   Røg fra bygning Røg fra bygning viste sig at være testkørsel fra motor. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til  

politiet. 
 

06:50  Englandsvej   Trafik ulykke  To biler kørt sammen. Ingen fastklemte. Der blev foretaget oprydning og sikring af skadestedet.  
Skadestedet overdraget til politiet 


