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08:58  Hansstedvej   Olie spild  Intet at bemærke. 
  
09:13  Strandgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
09:49  Vester Farimagsgade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra skadedyrsbekæmpelse. 
  
12:53  Ekvipagemestervej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg. 
 
12:57 Holbækmotorvejen Trafikuheld  Personbil ramt bagfra af varevogn. Ingen personskade. Foretaget oprydning på skadestedet. 
 
13:41  Englandsvej   Brandalarm.   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  

Eftersyn foretaget med termisk kamera, Intet fundet. Tydelig røglugt.  
Centerleder ville tilkalde tekniker til alarmskab. 
  

13:46  Knapmagerstien  Røg fra Lejlighed  Ild i køkken omkring emhætte dæmpet af mandskabet fra stigen C. Efterslukket med forlænget HT-rør 
af sprøjten H. Foretaget eftersøgning i stue og på 1 sal. Udluftet hele rækkehuset med ventilator og 
naturlig ventilation. Køkken brandskadet, øvrig del af rækkehus i to etager i alt ca. 100 m2 stærkt røg- 
og sodskadet. 

 
14:35 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm. Detektor aktiveret uden påviselig grund. 
 
 
15:52  Kristianiagade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
17:00  Duevej   Ild i container i bygning Ild i 800 l affaldscontainer i affaldsrum slukket med HT-rør og A-skum. Container kørt ud i det fri og 

efterslukket med HT-rør og skumrør. Affaldsrum overtryksventileret. Trapperum og overliggende 
lejligheder efterset i.a.b. Redskabsrum bag affaldsrum lidt røgskadet p.g.a. utæt rørgennemføring. 
Rummet overtryksventileret. 

 
17:00 Hartkornsvej  Ild i bygning  Intet at bemærke. 
17:06  Henrik Harpestrengs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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17:33  Øresundsmotorvejen Trafikuheld   Melding om færdselsuheld. Stoppet på radio. 
 
17:39 Amagermotorvejen Trafikuheld  Mindre uheld uden personskade. 
 
17:48  Borups Allé   Ild i affaldsoplag i det fri Ild i bunke blade slukket med HT-rør. 
  
20:15  Kong Georgs Vej  Eftersyn   Stærk lugt af ammoniak i opgang. Foretaget måling op gennem trappeopgangen.  

En smule udslag for klor/Ammoniak. Gennemgået samtlige lejligheder (undtagen st. tv) samt kælder og 
affaldsskakt. Lugten aftog medens brandvæsenet var på stedet. Trappe udluftet. Beboere bedt om at 
kontakte læge ved ubehag 

 
21:30 Motorring 3  Springtæppe  Psykisk syg person truede med at springe fra motorvejsbro. Talt ind af politiet. 
 
22:49  Frederikssundmotorvej  Trafikuheld   Solouheld. Tre tilskadekomne overdraget til ambulance. Foretaget sikring og oprydning på skadestedet. 
 
23:13 Frederikssundsmotorvejen Trafikuheld  Solouheld. Ingen personskade. Foretaget oprydning. 
 
23:29 Hallingparken  Ild i bil  Slukket ved beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
00:31  Kertemindegade  Eftersyn   Eftersyn af brandalarm. Afstillet et af vægter, i.a.b. 
  
00:48  Omøgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
03:38  Rømersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  


