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08:35  Gyldenløvesgade  Færdselsuheld   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Lastbil  
påkørt fodgænger. Assisteret ambulancetjenesten med behandling  
af patient. Foretaget oprydning på skadestedet. 

08:40  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
08:45 Ejby Industrivej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 

09:08  Lergravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
09:38  Gerbrandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:39  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
09:48  Bispebjerg Bakke  Røg fra trappe   Under arbejde med nedtagning af tank i kælder, var der gået ild i  

lidt isolering inde i tanken. Slukket af håndværker med en  
vandslukker før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og  
udluftning af kælderen, iab.  

 
09:53  Asiatisk Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. 
 
10:52 Sognevej  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt. 
 
11:16  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
13:48  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:01 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
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15:22  Vermlandsgade  Færdselsuheld   To biler kørt sammen, en person letter tilskadekommen, denne  
overdraget til ambulancetjenesten. Fejet vognbane og flyttet biler  
til siden. Overdraget skadestedet til Politiet. 

16:00  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren 
 
16:07 Fabriksparken  Brandalarm  Fejl alarm, grundet teknisk fejl på VC. 

16:48  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
16:54  Sydhavnsgade   Færdselsuheld   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld  
 
17:43  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren 

17:45 Park alle  Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. 

17:46 Bredager  Brandalarm  Melder aktiveret grundet røg fra tagdækker arbejde. 

18:02  Jagtvej   Færdselsuheld   Færdselsuheld mellem to biler. Sikret skadestedet samt opsamlet  
div. stoffer fra færdselsuheldet, kørebanen som var blevet forurenet  
ved færdselsuheldet, rengjort. Efter aftale med politiet blev begge  
køretøjer skubbet ind til siden, åledes trafikken atter kunne  
åbnes. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
19:47  Emdrupvej   Assistance til politiet  Stoppet før ankomst, da der ikke var brug for Beredskabets hjælp.  
 
20:39  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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22:42  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 

23:22  Slotsherrens vej  Ild i affald   Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn. 

00:14 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag. 

02:22  Sjællandsbroen  Brand i bil i det fri  Bil udbrændt, slukket med 1 HT-rør. Ingen ejer eller pasagerer ved  
      bilen, politiet og vejdirektoratet overtog skadestedet. 

02:26 E47/E20  Ild i bil  Fejl i sendt adr. fortsætter til Amagermotorvejen, ass. til St. Vesterbro, Sikring af skadested.  

03:09  Hamlets gade   Røg fra Etageejendom  Glemt gryde på tændt blus, slukket af beboer før Beredskabets ankomst. 

Foretaget eftersyn af lejlighed og trappe, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  

05:50  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

07:08  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:16  Petersborgvej / Nordre  Olie spild   Et større spild af dieselolie på ca. 300 m² vejareal. Spildet var fra  
en skraldevogn. Foretaget afspærring af området samt udlagt  
absorberingsmiddel. Rekvireret yderligere absorberingsmiddel, i  
alt anvendt 400 liter. Omlæsset ca. 170 liter diesel fra tanken til en  
tromle. Rekvireret afhentning af tromle fra materieldepotet.  
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07:40  Due vej   Ild i elinstallation  Røg fra højspændingscentral pga. smeltet kabel. Udlagt 1 HT-  
sikringsslange samt flyttet en bil fra området. DONG frakoblede  
centralen og overtog efterfølgende skadestedet.  

 
07:50  Bredgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


