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10:47  Lergravsvej / Østrigsgade Olie spild  Mindre oliespild (ca. 5 liter) på vejbanen som følge af en ødelagt aksel på en bil. Opsamlet olien med 20 liter  

absorberingsmiddel. 
 

11:06  Vestre Teglgade / Ild i bil  En bil begyndte at brænde mens den var under fremkørsel. Beredskabet slukkede branden med 1 HT-rør tilsat  
Teglholmsgade     skum. 

 
11:35  Langelinie   Ild i affald   Mindre glødebrand i skraldespand, slukket med HT-rør. 
 
12:17  Næstvedgade   Eftersyn  Eftersyn i forbindelse med røglugt i opgang. Fundet glemt gryde på tændt gaskomfur i lejlighed. Slukket for  

komfuret og fjernet gryden, efterfølgende udluftet lejlighed. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
17:06  Sturlasgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:02  Borgervænget   Røg fra udhus  Løs træplade placeret op af udhus, var forsøgt antændt. Ildløs var dog gået ud af sig selv. Skadestedet overdraget  

til politiet. 
 
18:07  Bispeengbuen /  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ryddet skadestedet for vragdele og bugseret personbil ind  

Borups Allé     til siden. 
 
19:07  Mosesvinget /Hareskovvej  Olie spild  I forbindelse med mindre færdselsuheld, udlagt absodan og opsamlet ca. 2 liter kølervæske. 
 
19:28 Paul Bergsøes vej Brandalarm  Blind alarm, linjedetektor formentligt udløst af 2 duer, som efterfølgende blev lukket ud i det fri.  
 
20:12  Frederiksborggade  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
20:21  Humletorvet   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning 

tæt på detektoren. 
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22:02  Hillerødgade /   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand i det fri, slukket med en trykladet vandslukker. 
                             Nørrebrogade    
 
22:25  Bellmansgade   Røg fra trappe  Ved beredskabets ankomst havde en beboer konstateret røglugt på trappen i en beboelsesejendom. Lugten  

lokaliseres til 7. sal tv., ingen hjemme, beredskabet bryder døren op, da ingen beboere er hjemme. Lejligheden 
lugter meget af røg (mad brændt på), men årsagen kan ikke findes. Eftersyn foretaget i alle lejligheder, 
elevatorskat, affaldsskakt samt kælder, intet at bemærke. Tilkaldt skadeservice til retablering af dør, orienteret 
viceværten på stedet. 

 
23:50  Robert Jacobsens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra popcorn. 
 
00:09  Trangravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
01:02  Frederiksborggade  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
01:11  Østbanegade   Dyreredning  Huskat havde for villet sig ud på naboens altan i 1. sal højde og ville ikke kommen tilbage til ejer. Rejst drejestige  

og nedtaget katten. Kat overleveret til ejer. 
 
02:40  Skoleholdervej   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
04:13  Kalvebod Brygge Brandalarm  Blind alarm idet en melder var aktiveret af damp fra anlæg.Foretaget eftersyn, iab. 
 
04:35  Amagerfælledvej  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
05:19  Porcelænshaven  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
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06:48 Mellemtoftevej / Nrd. Ringvej Trafik ulykke  Solouheld, personbil imod træ, én tilskadekommen. Sikret skadestedet, udlagt sikringsslange og indsat  

nødbehandler. Patient immobiliseret på spineboard. Foretaget oprydning, bil trukket væk fra fortov/cykelsti med 
frontspil.  
 

07:39 Landlystvej  Brandalarm  Alarm udløst pga. brændt spole i serverrum.  
 
   
 
 
 
 


