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09:28  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tågesikringsanlæg. 

09:37 Stamholmen  Oliespild  Dieselspild over 100 kvm, udlagt 15 sække absodan. ukendt skadevolder. 

10:18 Frydenhøjstien Brandalarm  Blindalarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:57  Bryghuspladsen  Brandalarm   Flammedetektor aktiveret. Håndværkers arbejde med åbent ild havde aktiveret sprinkleranlægget.  
Indsat på følgeskadebekæmpelse med opsugning af vand. Skadeservice rekv.  

  
12:06 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet tobaksrygning. 

12:09  Strandgade   Olie spild   Lastbil påkørt cykelstativ og slået læg på olietank. Ca. 100 l. olie er løbet ud af tank ved  
beredskabets ankomst. Der foretages opsamling og sikring omkring kloak. 30 l. HOFOR og Center 
for miljø underrettet. 

 
12:24 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

12:31 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:38  Ryvangs Allé   Ild i skraldespand  Eftersyn foretaget. Intet fundet.  
 
13:03  Tietgensgade   Oliespild   Let oliefilm på vand, ej muligt at opsamle. Stammer formentlig fra kloak eller overfladeforurening  

skyllet i søen af regnvand. Sagen overgivet til Tivoli.  
 

13:18  Abildvang   Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld  
hvor 4 køretøjer var involveret.  
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13:52  Hermodsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:37 Folehaven  Eftersyn  Grålig fra skorsten, beboere vejledt om korrekt optænding i brændeovn, der er sandsynligvis brugt 

     vådt brænde. 

17:10  Rentemestervej  Oliespild   Ved ankomst havde autoredder opsamlet spildet, ej i arbejde. 

17:25 Tårnvej  Trafik ulykke  Beredskabet ryddet kørebanen for vragdele. 

17:50  Nørregade   Elevatorstop   Ved ankomst var personerne kommet ud.  
 
20:24  Tranehavegård  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient  

21:47 Hammerholmen Ild i skib  Glødebrand ved aflodsnings anlæg for træpiller ved kajkant. Slukket med HT. 

22:25  Rantzausgade   Ild i bil  Falsk telefonmelding.  
 
22:32  Struenseegade  Ild i bil  Ved ankomst røg fra kabine i personbil. Slukket med A-skum. Stedet overdraget til politiet.  
 
22:34  Fabriksområdet  Ild i bygning  Ild i plastoplag slukket af forbipasserende. Ved ankomst fortsat kraftig røg i bygningen. Bygningen  

gennemgået og udluftet.  
 

23:36 Tavlekærvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

00:40  Rantzausgade   Ild i affald  Falsk telefonmelding. Mødet på stedet sammen med politiet, intet fundet.  
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01:30  Borgmester Fischers vej Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  

01:42 Hvidovre Strandvej Ild i bil  Ild i bil slukket med 1. HT. Skadested overdraget til politi.  

02:41  Hermodsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
04:32  Hvidkildevej   Eftersyn   Eftersyn efter mindre ildløs i soveværelse. Intet at bemærke, hjemmepleje på stedet. 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


