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11:55 Ulkær  Røg fra lejlighed Mindre ildløs i komfur, en person bragt i det fri af beredskabet, overgivet til regionens ambulance. 

     Politi overtager skadestedet. 

12:53  Allegade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommunes hjemmepleje med flytning af patient. 
 
13:42  Ved Bellahøj Syd  Røg fra lejlighed  Ved beredskabets ankomst er der lidt røg i lejlighed. Røgen kom fra glemt gryde på tændt komfur.  

Slukket for komfur, fjernet gryden og kølet denne i håndvask. Udluftet lejligheden og opsat 
røgalarm, samt materiale vedr. et sikkert hjem (CRR).  
 

14:22  Scandiagade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
15:54  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
17:51 Brøndby stadion Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

18:33  Dortheavej   Ild i bil   Mindre ildløs i dørbeklædning samt forsæde, slukket af personer på stedet før beredskabets  
ankomst. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

19:06  Dronningens Tværgade  Røg fra Butik   Ild i biopejs, slukket af personale med brandtæppe og trukket ud i det fri, før beredskabets  
     ankomst. Foretaget eftersyn og udluftet lokaler.  

 
20:29  Ved Bellahøj Syd  Ild i køkken   Glemt gryde på tændt komfur, fjernet fra komfur og kølet i håndvask. Ventileret lejlighed med  

overtryksventilator, og opsat røgalarm i lejligheden. Skadestedet overdraget til politiet. 
 

22:10  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
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23:22  Kertemindegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
23:31  Udbygade   Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT-rør. Varmesprængt vinduer samt skader på højre side af anden bil.  

Overdrager skadestedet til politiet.  
 

23:39  Sjællandsgade  Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT-rør. Overdraget til politiet.  
 
00:02  Peter Rørdams Vej Ild i bil  Ild i 2 biler, slukket med HT-rør. En bil totalskadet, mindre skade på den anden. 

 
00:17 Brostykkevej  Ild i container  Ild i mindre papir container, slukket med HT. 

04:28 Krudttårnsvej  Ild i container  Blind alarm, beredskabet kom ikke i brug. 

00:21  Lundedalsvej  Ild i bil   Stoppet på radio.  
 
00:26  Lundedalsvej   Ild i bil  Ild i 2 biler, slukket med 2 HT-rør med skum. Begge biler total skadet. Politiet overtog sagen.  
 
00:49  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
00:54  Østrigsgade   Ild på Metro station Ved beredskabets ankomst er der røg på stationen, konstateret at røgen stammede fra affyret  

fyrværkeri i elevator stol. Foretaget eftersyn af elevatorstol. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

01:30  Hyrdevangen   Ild i bil  Ild i 2 biler slukket med 2 HT-rør. Politiet overtog sagen.  
 
02:19  Tudsemindevej  ild i bil  Ild i div skrald på trailer, slukket med HT rør tilsat A-skum. Trailer udbrændt. Politiet overtog.  
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02:54  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af dampe fra duftlys  
 
03:53  Hyltebjerg Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
06:45  Ben Websters Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen 
 


