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08:07  Solbjergvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra en opvaskemaskine.  
 
08:07  Jagtvej  Olie spild   Mindre spild af diesel på ca. 20 m² kørebane, ukendt hvad der havde forårsaget det. Foretaget  

afspærring, udlagt 50 liter absorberingsmiddel og efterfølgende opsamlet det. Rengjort vejen  
med vand.  
 

08:12  Forchhammersvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
08:45  Ryesgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
08:49 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt grund. 

08:59  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret pga. påkørsel af en rullevogn. 
 
09:15 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet der var en teknisk fejl på anlægget. 

09:41  Prinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:43  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

10:12  Borgmester   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra Christiansens Gade håndværkers  
arbejde tæt på detektoren. 

 
10:31  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
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11:20 Sollentuna Alle Brandalarm  Ild i Cykelhjelm, slukket før beredskabets ankomst med vandslukker.  Branden medførte en del 

    røgspredning på skolen. Bygningen udluftet ved hjælp af overtryksventilator. Skadestedet  

    overdraget til skoleledelsen og politi. Skadeservice firma tilkaldt. 

11:33  Amager Boulevard  Trafik ulykke  Trafik ulykke (harmonikasammenstød) mellem 4 biler. Ingen personskade. Bugseret 1 bil til siden,  
de andre 3 biler kunne køre derfra. Udlagt 40 liter absorberingsmiddel på spild af kølervæske,  
efterfølgende fejet op. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

11:49  H.C. Andersens  Brandlarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:18  Ellebjergvej   Trafik ulykke   Bil i ene ulykke, da fører havde ramt stor sten på parkerings plads og væltet rundt på taget. Begge i  

bilen var kommet ud ved ankomst. Ingen var kommet til skade og ønskede ikke ambulance.  
 

12:18  Vesterbrogade  Eftersyn   Personale i butik havde lugtet røg i kælder. Eftersyn foretaget IAB  
 
12:35  Frederiksberggade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra brødristning.  
 
16:17  Nørre Voldgade  Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 1 personer ud.  
 
16:50  Stenosgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
17:58 Højstens Boulevard Ild i bil  Let røgudvikling fra kortslutning i motorrum på personbil, beredskabet afmonteret 12 V batteri. 
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18:02 Køge Bugt Motorvej Brandalarm  Beredskabet sikrede skadestede, samt indsatte nødbehandlere til de tilskadekommen i 

    forbindelse med trafik ulykke på motorvejen. Beredskabet ryddet kørebanen for vragdele. 

18:06  Enghaveve  Ild i træ  Ild i træ krone i Enghave Parken Plads Slukket med HT tilsat skum og efterset med Termisk  
Kamera. 
  

18:08 Hornemans Vænge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

19:20  Humletorvet  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:40 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt grund. 

20:29  Landskronagade  Eftersyn   Eftersyn af aktiveret røgalarm i lejlighed. Kontrolleret via dør/brevsprække samt udvendigt via  
vinduer, intet at bemærke. Orienteret naboer herom samt oplyst, at såfremt lyden fra røgalarmen 
blev chikanerende kunne politiet kontaktes. 
 

21:12  Mælkevejen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg.  
 
21:24  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
21:31 Brøndbyøstervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

23:30  Engvej   Ild i skur   Mindre brand ved bålsted, slukket med 1 HT-rør tilsat skum. Orienteret politiet på stedet. 
 
00:43  Langelinie   Drukning   Politiet var i området og hørte en person råbe om hjælp. En kvinde var faldet i vandet og lå i  

overfladen ved beredskabets ankomst. Kvinden blev taget op af beredskabet og blev efterfølgende  
overdraget til ambulancetjenesten for videre behandling. 
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00:46 Søvangsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

00:53  Asiatisk Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
01:27  Ålekistevej  Ild i skraldespand Mindre brand i affaldsspand i det fri, slukket med en trykladet vandslukker.  
 
01:45  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
02:41  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
03:21  Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
03:26  Sigurdsgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  


