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08:12 Korsdalsvej  Trafikulykke  Færdselsuheld mellem 2 personbiler. Sikring af skadested. Indsat 2 nødbehandlere på 2 voksne og 1  
barn. Mindre spild af væske på kørebanen samt glas fra part 2. Fejet vejbanen og udlagt 1 pose 
absodan på kølervæske spild.1 ambulance tilkaldt pga. nakkesmerter. 
 

09:15  Agnes Henningsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:39  Lauritz Sørensens Vej  Springtæppe   Assistance til politiet.  
 
10:50  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsnets ankomst. 
 
11:39  Amager Strandvej  Ild i bygning   Ild bag facadebeklædning på lagerbygning, med brandudbredelse til tagkonstruktion. Udlagt  

standsningslinjer i facadebeklædning og på taget med tågesøm. Slukket brand med HT-rør og c-rør. 
 
12:10 Glostrup Hospital Springtæppe  Opsat springpude. Politi overtager skadested. 
 
12:28  Ottiliavej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:34  Langelandsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved udskiftning af HFI relæ.  
 
13:00  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:18 Østbrovej  Ild i person  Ild i person i busskur som følge af rygning. Slukket før ankomst. Bistået ambulance med pt. 
 
13:27  Frederikssundsvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Mindre materiel skade, køretøjer flyttet ind til  

siden.  
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13:39  Bispeengbuen  Eftersyn  Intet at bemærke på adressen.  
 
14:13  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:24  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
14:30  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:13 Søndre Ringvej Trafikulykke  2 biler kørt sammen. Sikring og oprydning på skadested samt indsat nødbehandler.  
 
16:51  Borups Allé   Brand i el-installation  Kortsluttet el-installation i opgang. Afbrudt strøm og beboere tilkaldte elektriker. 
 
16:58  Frederikskaj   Redning  Assistance til politiet.  
 
17:27  Vester Søgade  Røg fra kælder  Mindre ildløs i spånplade i kælderrum, slukket med HT-rør.  
 
20:04  Århusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
20:16 Amager Strandvej  Eftersyn   Eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke. 
 
22:55  Griffenfeldsgade Min. forurening-v/FUH  Rengøring af kørebane efter færdselsuheld. Udlagt absodan for opsamling af diverse spild, og ryddet  

kørebanen for vragdele.  
 

00:29  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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03:18 Rosenhøj  Brandalarm  Blind alarm pga. madlavning. 
 
07:40  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 


