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08:37  Rosengade   Ild i lejlighed  Tobaksrygning, var årsag til brand i lejlighed på plejehjem, mobilt sprinkleranlæg var aktiveret ved  
ankomst og havde dæmpet branden kraftigt ned, svært brandskadet person reddet ud af brandvæsnet og 
overgivet til ambulance og læge, skadestedet overgivet til skadeservice og politi. 
 

10:14 Fabriksparken  Brandalarm   Blind alarm, detektor aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 

 
10:29  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren  
 
11:48  K-Vej   Mand i vandet   Mand gået gennem isen, da han redder hund op, ca. 130 m ude, overfladereddere sendt i vandet  

med liner og redningsbræt, Inden overfladeredderne når frem til personen, ankommer 
redningshelikopteren, som samler manden op. Hunden kommer ved egen hjælp ind til personer på østsiden 
som kalder på den, og efterfølgende overgives denne i god behold til politiet. 

 
12:26  Mosesvinget   Dyreredning   Assistance til Politiet, Hund på is i sø, Utterslev Mose, Brandvæsnet afmeldt under fremkørsel. 

 
13:42 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm, detektor aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 

14:55  Torveporten   Trafik ulykke  Færdselsuheld, 2 biler stødt sammen, brandvæsnet sikre skadestedet, assistere ambulance med  
patient, flytter biler ind til siden og fejer kørebane samt udlægger opsamlingsmiddel på spild. Skadested  
overdrages til politiet.  
 

15:01  Struenseegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

17:08  Elga Olgas Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:25  Kurlandsgade   Gas lugt  Beboer mente at have lugtet gas. Begge trappeskakte gennemgået med gasdetektor iab. 
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21:23 Ulsøparken  Eftersyn  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:06  Kronprinsensgade Eftersyn   Afhjælpning af vandskade, antageligt efter rørbrud i væg  
 
22:14 Dortheavej   Ild i bil  Brand i bil i det fri, slukket med en HT'er.  
 
03:08  Hørdumsgade   Ild i affald  Brand i affaldsoplag i det fri, slukket med HT'er  
 
04:39  Smallegade   Røg fra lejlighed  Beboer havde glemt mad i mikrobølgeovn, men havde selv fjernet og slukket denne ved  

brandvæsnets ankomst, lejlighed udluftet, beboer tilset af ambulance og læge.  
 

06:58  Christmas Møllers Plads  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret ambulancetjenesten med  
behandling af 3 tilskadekomne. Udlagt opsamlingsmiddel for opsamling af oliespild, samt ryddet skadestedet  
for diverse vragdele og flyttet bil ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet. 

 

 

 

 

 

 

  


