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09:54  Klostervænget   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:24  Bülowsvej   Brandalarm.   Blind alarm grundet strømnedbrud. Personalet på stedet sørger selv for retablering af anlægget.  
 
10:58  Strandlodsvej   Min. forurening-v/FUH  Oprydning efter færdselsuheld, hvor bilist havde påkørt en holdende bil. Ingen personskade. Udlagt ca 20 l  

absorberingsmiddel og fjernet det igen. Skubbet bilen ind til siden.  
 
11:04  Linnésgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
11:26 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag. 
 
12:00  Christians Brygge  Olie spild   Melding om fiskeolie under broen, intet at bemærke.  
 
12:11  Christiansborg Slot  Gas udslip   Melding om gaslugt i Landstingssalen. Et hold fra sprøjten C  

med gasmåler indsat, intet fundet, efterset stue og kælderetage med  
samme resultat. Muligvis lugt i forbindelse med opstart af  
ventilationssystemet efter tre ugers stilstand. Eget vagtpersonale overtog.  

 
12:53 Rødovre centrum Brandalarm  Blind alarm, påkørt sprinklerhoved. 
 
13:09  Njalsgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
13:10 Fortvej  Brandalarm  Blind alarm, Støv fra håndværkere.  
 
13:27  Hedegaardsvej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.  
 
14:06  Sundparken   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:19  Sundparken   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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15:42  Bernstorffsgade  Skraldespand i det fri-Brand  Ild i skraldespand slukket med HT-rør.  
 
15:46  Ved Stranden   Eftersyn   Assistance i forbindelse med person der var indespærret på offentligt toilet.  

Skåret dørhængsler af og efterfølgende åbnet dør med hydraulisk værktøj.  
 
16:09  Kobbelvænget   Ild i lejlighed   Glemt gryde over tændt varmekilde. Gryde sat i håndvask og fyldt med vand. 

Foretaget udluftning og eftersyn.  
 
16:17  Bredgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra dampstrygejern.  
 
17:41  Gasværksvej   Brand med tilskadekomst  Ild i grill under optænding med sprit. Stikflammer forbrænder tre  

børn på overkroppen og i ansigt. Grillen dækket over inden  
brandvæsenets ankomst. Behjælpelig med at lægge folie og køle  
med vandforstøver på børnene. Ambulancetjenesten overtager  
patienterne og politiet skadestedet. 

 
18:26 Læhegnet  Olie spild  Eftersyn, intet at bemærke. Overgivet til kommune.  
 
18:54  Amager Strandvej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning. 
  
20:23  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:37  Nørrebrogade   Brandalarm.   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
22:12  Ottiliavej   Brandalarm.   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
23:01  Vandkunsten   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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23:53  Athens vej   Brand-Bil i det fri  Ild i bil slukket med 2 HT-rør tilsat skumvæske. Bil noget skadet. Politi overtog.  
 
00:18  Store Krog   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
01:09  Bevtoftgade   Bygn.brand-Mindre brand  Affaldscontainer 280 l udbrændt. Mindre brand- og sodskade på skur. Slukket med HT-rør.  
 
 
 
02:40  Vestergårdsvej   Røg fra Lejlighed  Melding om at psykisk syg person havde sat ild på sin lejlighed.  

Politi bad brandvæsenet afvente, til man havde kontrol over den  
psykisk syge person, hvilket man hurtigt fik. Beboere i opgangen  
tilset af ambulancelæge, da der havde været meget røg i opgangen.  
Ild i dyne slukket af politi med pulverslukker på toilet. Lejlighed  
samt opgang udluftet. Glasskår fra knuste vinduer på fortov og  
kørebane fejet sammen. Politi ville sørge for følgeskadefirma til  
afdækning af vinduer, efter deres undersøgelser var tilendebragt.  

 
06:25  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
07:07 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, grundet rengøring. 
 

 

  

 

 


