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08:43  Klokkerhøjen   Røg fra lejlighed  Røg fra lejlighed grundet glemt plastikbeholder på tændt komfur.  
Nedbrudt dør til lejligheden for adgang, fjernet beholder fra  
komfuret og kølet denne i håndvasken. Kontrolleret loft med  
termisk kamera for brandspredning, iab.  
Udluftet trappeopgang og lejlighed med overtryksventilator.  
Kontrolleret lejligheden 2. th. for røgspredning, iab.  
Aflåst dør til lejligheden med låsebeslag og overdraget skadestedet  
til skadeservicefirma og politiet.  

 
10:57  Dal gas Boulevard  Gas udslip   Eftersyn for gasudslip i lejlighed. Konstateret elektrisk kortslutning  

i tænder i gaskomfur. Afbrudt strømmen til komfuret ved  
hovedtavlen og orienteret beboer om at tage kontakt til elektriker.  
10:59 Anker Heegaards Gade Olieudslip Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet  
forurenet af mindre oliespild.  

 
11:27  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning  
 
12:12  Hovmestervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
 
12:12 Kettegård Alle  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund.  
 
13:18  Raffinaderivej   Færdselsuheld   Ydet førstehjælp til en person og overdraget denne til ambulancetjenesten.  

Spulet vejbane for maling til kloak og efterspulet med 500 liter  
vand. Trukket personbil til vejkant og overdraget skadestedet til  

 
13:31  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
14:53  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren 
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16:20  Thorvaldsensvej  Røg fra bygning  Ild i madrasser i restaurant slukket med HT-rør.  

Madrasser bragt til det fri for minimering af røgskade. Fortrappe  
og restaurant røgskadet, ventileret med overtryksventilator.  
Skadeservicefirma rekvireret. Skadestedet overdraget til politiet.  

 
16:48  Borgmester   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient Christiansens Gade. 
 
18:00 Bødker Porten  Brandalarm  Blind alarm, aktiveret uden grund. 
 
18:27  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
20:42  Fuglefængervej   Assistance til politiet  Assistance til politiet i forbindelse med fund af mistænkelig genstand.  
 
21:27 Baune Dammen  Ild i skorsten  Renset, påbud om brug før tilsyn. 
 
21:49 Motorring 4  Forurening  Beredskabet ikke i brug.  
 
22:21  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning  
 
22:40  Arne Jacobsens Allé  Bil i det fri   Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat A-skum 
 
23:39 Sønder Ringvej  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst.  
 
00:00  Nordre Fasanvej  Eftersyn   Skraldespand inde på toilet forsøgt antændt, slukket med vand fra håndvask.  
 
00:56  Prinsessegade   Redning Andet   Assistance til politiet  
 
00:57 Roskildevej  Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk taget uden grund. 
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01:29  Øst bane gade   Brandalarm   Blind alarm idet hjemmemelder var aktiveret uden påviselig årsag.  
 
02:12  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
02:58  Bernstorffsgade  Brandalarm   røg fra røgmaskine havde udløst alarmen, luftet ud og reetableret anlægget  
 
02:59  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
03:54  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
06:46  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
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