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09:33  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

10:19  Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:15  Ved Bellahøj Syd  Springtæppeaktion  Assistance til politiet med springpude.  
 
14:05  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:04  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:15  Husumvej   Trafik ulykke   Køretøj påkørt parkeret køretøj. Ydet førstehjælp og anlagt halskrave på fører, overgivet til  

ambulancetjenesten. Kørebane opryddet. 
 

16:26 Voldgade  Ild i affald  Ild i dæk, som sikrede vejarbejde, slukket med 1. HT. 

17:05  Buntmagervej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:32  Overgaden Oven Vandet  Eftersyn   Foretaget eftersyn grundet melding om oliefilm på vand. Konstateret tynd oliefilm Ø ca. 0,5 m i  

forbindelse med små bobler der kom fra bunden. Vurderet at oliefilmen var for tynd for at  
opsamles. Informeret Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om hændelsen. 
 

19:09 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Personbil i solouheld, beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende ryddet kørebanen for  

     vragdele, skadestedet overdraget til politi. 
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20:27  Vester Farimagsgade  Trafik ulykke  Foretaget sikring af skadested, personredning af chauffør ved skånsom udtagning på spinebåre ad  
sidedør, opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen efter færdselsuheld hvor en  
personbil påkørt parkeret bil og lagt sig på taget. Overdraget patienten til ambulancepersonale og 
akutlæge, vendt personbil ret og trukket denne til siden af vejen samt overdraget skadestedet til  
politiet. 

22:14  Sydhavnsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
00:47 Klokkens Kvt.  Ild i bygning  Ild i mindre affaldsoplag, på adressen Duens kvt. Slukket med 1. HT. Skadested overdraget til politi. 

01:37  Nedertoften  Ild i bygning   Ild i skur, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skumvæske. Ca.10 m2 skur med 6 stk. Container udbrændt.  
Ca. 10 m2 træbevoksning lettere sod og brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

04:16  Store Kirkestræde  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Gruppen frakoblet og anlægget  
retableret.  
 

05:36  Hyacintgården  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
06:57 Nørre alle  Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, ryddet kørebanen for vragdele, politi overtaget. 
 
07:14 Byvej  Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet. 
 
07:39 Vognmagergade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 


