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08:38 Florasvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp/os fra madlavning. 

08:56  Grønjordsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:43  Tagensvej   Forurening  Oprydning efter trafik ulykke. 
 
12:34  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:41  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:42  Gamle Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:20  H.C. Andersens Boulevard  Trafik ulykke   Oprydning efter færdselsuheld, 3 biler i harmonikasammenstød.  
 
15:20  Linnésgade   Redning  Assistance til KBH kommune med åbning af stor jernport.  
 
18:31  Thyrasgade   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed og opgang samt 3. sals lejlighed røgfyldt. Røgen stammede fra brand i  
     affaldsskakten, lejligheden udluftet.  
 
19:44  Christians Brygge  Drukneulykke   Personer i vandet efter kollision mellem båd og jetski, politiet kunne ved beredskabets ankomst,  
     fortælle at er ikke var personer i vandet, men der var 2 tilskadekommen. Beredskabet anmodet om  

at eftersøge jetski, som  vidner har set synke.  
 

19:56  Nørregade   Ild i lejlighed   Brand i tagterrasse og gasflaske. Slukket ved ankomst.  
 
20:12  Peter Graus Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger. 
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21:39  Fælledvej   Utæt brandhane Brandhane utæt, beredskabet lukke for vandet samt påsatte en gul pose på brandhanen. 
 

22:16  Kulbanevej   Ild i container  Ild i elinstallation i komprimator på container, slukket med skum. 

23:29 Sportsvej  Trafik ulykke  Mindre trafikulykke imellem 2 biler, skadestedet sikret. Mindre oprydning foretaget. 1 patient  
bragt til Hvidovre hospital af  ambulancen. Politi overtager skadestedet. 
 

00:50 Kulbanevej  Eftersyn  Eftersyn på tidligere skadested, intet at bemærke. 

01:17  Nørre Voldgade  Olie spild   Oliespild fra bil, absol udlagt og opsamlet igen. 

01:24 Tårnvej  Ild i bil  Ild i Taxa. 

03:16  Kalvebod Brygge  Assistance politi Assistance til politiet med rengøring af metalbro samt båd, som tidligere var involveret i ulykke.  
 
05:32  Nordre Fasanvej  Eftersyn   Eftersyn af Intern røg alarm, glemt mad i ovnen. 1 sovende person bragt ud af lejligheden og  

overgivet til ambulancetjenesten. Lejligheden udluftet og overgivet til skadeservice.  
 

05:57  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Årsag til alarmen var, at en beboer havde smidt en cigaret i noget affald, og derved var der en  
smule røg som havde udløst den automatiske brandalarm. Lejligheden udluftet en personalet.  
 

07:41  Vejlands Allé   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Foretaget oprydning og overdraget  
skadestedet til politiet. 


