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09:02  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
10:15  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

Inergen anlæg aktiveret. 
  

11:11  Haralds gade   Trafik ulykke   Eneuheld hvor bil havde påkørt parkeret bil. Person, med mindre  
skader overtaget af ambulancepersonalet. Sikret skadestedet og  
foretaget oprydning. 
  

11:23  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af teknikkers  
arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  

 

11:56 Hammerholmen Bygningsbrand  Ild i kulmølle, slukket med et C-rør. 

12:38  Holsteinsgade   Røg fra Lejlighed  Blind alarm idet anmelders antagelser viste sig at være røg fra  
optænding i brændeovn i ejendommen. Foretaget eftersyn, iab.  

 
13:33 Eng vej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var blevet påkørt ved et uheld  
 
13:38  Sylows Alle   Containerbrand i det fri  Påsat brand i containerdepot med fyrværkeri, slukket med HT,  

politiet orienteret.  
 
14:17  Prinsessegade   Eftersyn   Foretaget eftersyn af oplag af brædder/byggemateriale, iab.  
 
14:19  Torveporten   Trafik ulykke   Færdselsuheld med 2 biler, assistance til ambulancetjenesten med  

sikring af skadested, biler flyttet ind til siden og kørebane fejet,  
skadestedet overdraget til politiet. 
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14:29 Nordens Plads   Bål på gade   Ild i viskestykke i det fri, slukket af politiet med en str. 45 inden  
Beredskabets ankomst. Politiet overtaget skadestedet. 

14:31 Roskildevej  Trafik ulykke  Sikret skadested, oprydning. 

17:38  Søndre Ringvej   Eftersyn   ISL eftersyn, rekvireret af Politipatrulje i forbindelse med  
anmeldelse af ulovligt oplag af fyrværkeri i varerum på varevogn.  
Oplaget gennemgået og optalt, tungvognsafdelingen fra politiet  
tilkaldt vedr. ADR transport mm. Som overtager sagen. 

18:30 Resenbrovej  Bygningsbrand/Carport Stoppet på radio. 

19:22  Amager Boulevard  Trafik ulykke  Færdselsuheld mellem to biler, en patient havde nakkesmerter og  
blev udtaget skånsom af køretøjet og overleveret til  
ambulancetjenesten. Sikret skadestedet og foretaget oprydning.  
Overdraget skadestedet til politiet. 
  

19:53  Bådehavnsgade  Færdselsuheld   Færdselsuheld mellem to biler i krydset. Ingen personskade.  
Foretaget opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen.  
Overdraget skadestedet til politiet.  

 
20:03  Englandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
20:31  Baggesens gade  Ild i container   Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
20:52 Kalvebod Brygge  Ild i skraldespand  Foretaget eftersyn på P-plads på taget af Fisketorvet, iab. Foretaget  

eftersyn i og omkring centeret, iab. 
  

21:25  Torvegade   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af afbrænding af  
fyrværkeri. Foretaget eftersyn, iab.  
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21:31  Stockholms gade  Ild i træstub   Ild i træstub slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget  
eftersyn, iab. 
 

21:54 Rødovre Stationscenter Eftersyn  Mindre bål 

 
22:41  Mozarts Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren. 

22:57  Kløvermarksvej   Ild i bil   Ild i bil i det fri, slukket med to HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

22:58  Hessens gade   Skraldespand i det fri Ild i affald i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget  
eftersyn, iab. 

22:59 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af damp. 

23:11  Borgmestervangen  Ild i container   Ild i 40 fods container fyldt med byggeaffald, slukket med to HT-rør,  
efterfølgende fyldt op med skum fra B-skumrør. Foretaget eftersyn  
for røgspredning i alle lejligheder i nr. 22 og 24, iab.  

 
01:49  Grøndalsvænge Allé  Ild i bil   Ild i bil i det fri, slukket med to HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  

Overdraget skadestedet til politiet. 
  

01:53  Landsdommervej  Ild i bil   Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget  
eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 
  

02:50  By stævne parken  Eftersyn   Blind alarm idet et internt brandalarmeringssystem var aktiveret  
på grund af afskydning af fyrværkeri på gangen.  
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04:49  Dag Hammarskjölds Allé  Ild i træstub   Ild i træstub i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


