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10:03  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra strygejern. 
 
10:54 Blytækker Porten Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund.  
 
11:51  Rysensteensgade  Olie spild   Eftersyn af oliespild, konstateret at spildet var over flere kilometer.  

Tilkaldt politi samt Københavns kommune for overdragelse af  
opgaven med rengøring af vejbanen. 
  

12:18  Platanvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
Patient. 

 
14:00 Produktions vej  Brandalarm  Blind alarm, pgr. af ristet brød. 
 
15:30 Tavlekærs vej  Brandalarm  Falsk alarm, beboer taget et brandtryk.   

  
16:53  Refshalevej   Eftersyn   Efter syn af olie på vandoverfladen i Erdkehlgraven. Konstateret  

tynd film på vandoverfladen, ikke mulig at opsamle. Foretaget  
gennemsyn af kanelen ift. udslip, intet fundet. 
  

16:56  Thoravej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning. 
  

18:55  Borups Allé/Hulgårdsvej   Færdselsuheld   Færdsels uheld mellem 2 biler. Foretaget sikring og oprydning på  
     skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet. 
  
18:58  Lille Farimagsgade  Røg fra trappe   Røg på trappe på grund af defekt skorsten. Beboer orienteret om  

at brændeovn ikke måtte anvendes før, skorsten var repareret og  
godkendt af skorstensfejer. 
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19:15  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
Madlavning. 
  

19:30  Fengers vej/Vigerslev Alle  Ild i container   Ild i 2 containere, slukket med HT-rør.  
  
 
20:00  Næstvedgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient. 

20:51  Østerbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
arbejde med skæremaskine tæt på detektoren.  

 
21:06  Slotsherrens vej  Trafik ulykke   Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld med bil på  

taget. Assisteret ambulancetjenesten med behandling af 1 patient.  
Bilen vendt om og flyttet ind på p-plads. Skadestedet overdraget til  
politiet. 
  

23:45  Oehlenschlægersgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient. 
  

00:23  Rothes gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
Madlavning. 
  

00:30  Platanvej   Oversvømmelse  Konstateret mindre vandskader i underliggende lejligheder, i  
forbindelse med utæt vandrør i lejlighed.  
Vicevært havde selv lukket for vandet, og ville selv sørge for  
afhjælpning af vandskade.  

 
01:24  Fengers vej   Brandalarm   Turen annulleret.  
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02:29  Valby Langgade  Ild i affald   Ild i affald, slukket med HT-rør.  
 
07:23  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  

udstødning på køretøj. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


