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08:01 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet. En person overdraget til ambulancen. Samt ryddet kørebanen  

     for vragdele. Skadestede overdraget til politi. 

08:52  Bådehavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
08:57  Rundholmen   Ild i bygning  Ved ankomst kunne vi konstatere, at der kom en smule røg fra 1. sal som stammede fra  

madlavning. Køkkenet blev udluftet, og politiet overtog sagen.  
 

09:14  Viborggade   Oversvømmelse Assistance til vandskade. Beboer på 5 tv havde renset afløb i bad, faldstamme revnet så vandet var  
løbet ned i lejl. 4 og 3 tv. Beboer på 4 tv havde tørret alt vand op på begge etager inden vores. 
 

10:05  Blegdamsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 
 

12:57  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren  
 

13:11 Kettegård Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde. 

13:45 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad. 

14:27 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet os fra udstødning. 

14:48  Ørnevej   Røg fra bygning Røg fra bygning. Ved ankomst til adressen kunne vi konstatere, at der havde været en  
varmeudvikling i ventilationen over et komfur.  En medhjælper i køkkenet havde dæmpet varmen 
med en pulverslukker. 2 lokaler var en smule tilrøget. Udluftningen blev foretaget med. 
overtryksventilator. Politiet overtog stedet.  
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15:19  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 
 

17:43  Randersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på  
Detektoren. 
 

21:25 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:51  Ejderstedgade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt. Stikprop til komfur brændt af. Ledning taget ud af stikkontakt. Køkkenet  
     udluftet. 
 
22:36  Trafik ulykke  Trafik ulykke  Trafik ulykke på Øresundsmotorvejen. Kassevogn ramte autoværn og fortsatte op ad skrænten.  

Airbagen blev udløst. umiddelbart ingen tilskadekommen. Afspærret med HV tankvogn til 
skiltevogn kom frem. Politiet overtog skadested.  

 
01:47 Herstedvestervej Trafik ulykke  Oprydning efter trafik ulykke. 

02:31  Dalgas Have   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
06:12 Kystholmen  Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, samt ryddet kørebanen for vragdele. Skadestede overdraget til  

     politi. 

07:04 Brøndby Nord Vej Elevatorstop  Beredskabet hjulpet en person ud af elevator. 


