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08:44 Bispebjerg Bakke Røg fra bygning Efterslukning af klubhus efter brand tidligere på døgnet. Slukket med HT rør. 

12:52 Prøvensvej  Brandalarm  Blind alarm uden påviselig årsag. 

13:13 Istedgade  Springtæppe  Assistance til politiet ved springtæppeaktion idet en person sad på taget af beboelsesejendom i 5. sals  
højde. Ved beredskabets ankomst var personen kravlet tilbage til sin lejlighed og konstateret uden for 
fare. Overdraget skadestedet til politiet. 

 
13:14 Tietgensgade   Brandalarm  Blind alarm idet detektor var udløst af damp/os fra madlavning. 
 
13:29 Bellahøjvej  Ild i bil i det fri  Mindre ildløs i kabine på personbil. Slukket med HT rør 
 
13:56 Linnésgade  Brandalarm  Blind alarm idet detektor var udløst uden påviselig grund. 
 
14:04 Bellahøjvej  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var var udløst pga. håndværkeres arbejde tæt på detektoren.  
 
15:15 Tietgensgade  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var var udløst pga. damp/os fra madlavning. 
 
15:19 Nyhavn  Eftersyn  Blind alarm idet anmelder antog damp fra udluftningskanal/rist i gaden som ildløs. 
 
15:27 Vigerslevvej  Færdselsuheld Solouheld . oprydning efter færdselsuheld . Opsamling af glas efter på kørsel af glarmestervogn . 1  

ambulance på skadestedet, politiet overtager skadestedet. 
 

16:42 Brøndbyøster Station Redning-Fastklemt 5 årig pige fastklemt mellem dobbelt gelænder. Frigjort med spreder. 
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17:00 Oxbjergvej/Jyllingevej Færdselsuheld 3 biler impliceret i FUH, 2 tilskadekomne -større materiel skade og benzinudslip. Oprydning på  
skadestedet samt hjælp til amb. Tjenesten. 

 
18:00 August Bournonvilles  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var var udløst pga. spray hårlak tæt på detektor. 
 Passage 
 
18:23 Matthæusgade Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var var udløst pga. damp/os fra madlavning. 
 
19:46 Store krog  ild i affald  Ild i affald i det fri slukket med HT-rør. Brædder på tætstående skur brandskadet. Tilkaldt varmemester

     for eftersyn i skur, iab. 

20:05 Bernhard Bangs Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

21:32 Under Krystallen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

21:36 Vesterbrogade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

21:48 Frederikssundsvej Færdselsuheld Sikring af skadested ifm. Uheld. 

22:09                Øster Allé    Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

23:08                Brobyvej    Røg fra bygning  Ild i rækkehus, slukket med HT-rør, udluftet og overgivet til politiet. 
 
00:12  Øresundsvej   Eftersyn   Eftersyn idet anmelder mente at kunne lugte røg fra Øresundsvej. Foretaget eftersyn i opgange,  

lejligheder, svalegang samt affaldsskakt, iab. Konstateret kraftig brug af vandpipe i et lejemål, hvorfra 
røglugten menes at stamme fra.  
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00:38  Sølvgade   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 taxa personbiler. Føreren af den ene  
taxa tilset af ambulancepersonale for nakkesmerter og konstateret skadefri. Udlagt cirka 3 kg. 
Absodan til opsugning af væsker og bortskaffet dette. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

01:11  Prags Boulevard  Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld med en enkelt personbil. Ved beredskabets  
ankomst var personbilen forladt og der fandtes ingen personer på stedet. Overdraget skadestedet til 
politiet.  

 
02:13  Vermundsgade  Ild i bil   Assistance til politiet, idet gerningsmænd havde hældt brandbar væske ud på terræn under 7  

parkerede biler og antændt dette, dog med begrænset effekt, således at der alene var opstået brand i 
kofangeren på en enkelt bil. Slukket af politiet ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn for 
brandspredning til øvrige køretøjer, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

02:44 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 

06:21                Under Krystallen      Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 

 

 
 

 


