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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:04 Frederikssundsvej Spuling af gade Opsamling af hydraulikolie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet  
 ved lækage på hydrauliksystem. 

 09:40 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:52 Glostrup Station Eftersyn Falsk alarm intet at bemærke. 

 10:14 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:15 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:25         HF. Frederikhøj         Eftersyn Ild i motorrum på varevogn slukket ved Beredskabets ankomst.  

 10:26 Sigurdsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:42         Naverland             Brandalarm Blind alarm P.G.A. Støv i detektor. 

 11:25 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 13:52         Kochsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 14:30 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

 14:54         Rødovreparkvej         Brandalarm Brandtryk aktiveret af ukendt årsag. 

 15:46 Jakob Dannefærds Vej Ild i knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør. 

 17:14 Folehaven Trafik ulykke Assistance til station Hvidovre. 

 17:14         Folehaven              Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning/opsamling af væske på kørebanen. 

 17:27 Gammel Køge Landevej Trafik ulykke Assistance til station Hvidovre. 



 17:27         Gammel Køge landevej    Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning. 2 personer overdraget til Ambulancetjenesten.  

 17:40         Park Alle               Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde. 

 17:59 Gyldenrisvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 18:48         Nordre Ringvej          Brandalarm             Blind alarm P.G.A. Madlavning. 

 18:38         Amerika Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 18:49 Howitzvej Spuling af gade Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  
 lækage på personbil. 

 20:08 Kilometerbroen Ild i skraldespand Ved beredskabets ankomst var ildløs gået ud, efterslukket med trykladet  
 vandslukker. 

 20:35 Tåsingegade Røg fra Lejlighed Mindre ildløs i trækonstruktion, slukket med vandslukker. Fjernet ca. 1m2 væg, efterfølgende afsøgt  
                                                           med termisk kamera, skadested overdraget til politiet.             

 20:46          Nimbusparken Eftersyn Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 21:25         Vodroffs Tværgade Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud. 

 21:42 Nygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. røg fra kul til vandpiber. 

 22:02 Refshalevej / Krudtløbsvej  Eftersyn Eftersyn i forbindelse med mindre ildløs på sejlbåd, denne var dog slukket ved  
 (X1) beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera. 

 22:10 Florensvej Eftersyn Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:54 Gyldenrisvej Ild i bil Ild i 2 biler, slukket med HT-rør samt udlagt skum for dæmpning af væskebrand.  
 Udlagt kloakafdækningsposer og absodan og opsamlet ca. 200L forurenet  
 slukningsvand. Skadestedet overdraget til politiet. 

 00:58 Blågårds Plads Bål på gade Ild i knallert, slukket med HT-rør. 

 07:24 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

 07:27 Store Strandstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bagning i et  
 bageri. 
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