
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

08:57 Ryesgade Brandeftersyn Genbo havde forvekslet røg fra madlavning for brandrøg. Eftersyn foretaget med drejestige og 

termisk kamera, intet at bemærke. 

09:10 Kanalens Kvt Brandalarm Elkedel på komfur. Komfur tændt af personale ved uagtsomhed. Slukket ved ankomst.

12:36 Jernholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af pulver fra produktion, grundet lækage i rørføring.

12:50 Hedegrænsen Naturbrand-Mindre brand Udrykningen aflyst inden fremkomst.

13:44 Guldbergs Have Brandeftersyn Beboer mente at kunne lugte røg. Eftersyn foretaget i hele opgangen samt på loft og kælder med 

termisk kamera, intet fundet.

16:52 Klingseyvej Naturbrand-Mindre brand Afbrænding af haveaffald i olietønde. 

18:14 Smallegade Ild i bygning Anmelder kunne se brand i presenning på rådhustårnet på Frederiksberg. Dette var en fejl, idet der 

var tale om en kombination af en blafrende presenning samt reflekterende sollys fik det til at ligne 

flammer på afstand. Efter grundig undersøgelse ind- og udvendigt, kunne beredskabet bekræfte, at 

det ikke brændte i tårnet. 

18:38 Saltholmsvej Brandeftersyn Forsøgt anlagt bål i kælder. Skadestedet overgives til Politiet.

18:48 Solkær Ild i container Ild i affald op af container, spredning til nedgravet del af affaldscontainer. Slukket med et HT-rør. Det 

nedgravede oplag dækket præventivt med skum.

19:36 Englandsvej Naturbrand-Mindre brand Ild i tre skraldespande, slukket med et HT-rør.
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19:56 Dronningensgade Brandeftersyn Plast skål glemt på tændt komfur. Anmelder har ved beredskabets ankomst selv luftet ud.

20:16 Mjølnerparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

22:15 Filipsparken Naturbrand-Mindre brand Bål i park anlagt med blandt andet bænke, slukket med et HT-rør.

22:27 Bystævneparken Servicetur Assistance til Politiet.

23:02 Amagerbrogade Ild i container Ild i container, slukket med et HT-rør.

00:48 Klingseyvej Ild i container Ild i container, slukket med et HT-rør.

01:40 Randbølvej Ild i container Ild i to affaldscontainere der var kørt ud fra skolens område og sat i brand på gaden.

Containere slukket med et HT-rør. Skadestedet overgivet til Politiet.

02:01 Solbjerg Have Brandalarm Ild i serviet, slukket af personalet ved beredskabets ankomst.

03:06 Bystævneparken Brandeftersyn Beboer har udløst et mobilt sprinkleranlæg i sin bolig, med vandskade til følge. Der opsuges så meget  

der har givet noget vandskade. Vi opsuger størstedelen med håndklæder og svabere, og rekv. 

skadeservice firma. Personale på stedet overtager.

03:43 Ryesgade Brandalarm Et mobilt sprinkleranlæg slukkede en mindre brand i et værelse på et plejehjem. Beboeren var ude af 

værelset ved beredskabets ankomst og havde ikke brug for yderligere hjælp. Opsuget vand fra gulv 

samt opsat spand i underliggende værelse for begrænsning af følgeskader. Tilkaldt skadeservicefirma 

samt orienteret politiet. 
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04:09 Byparkvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
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