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09:26  Jægersborggade  Røg fra lejlighed  Sprængt dør for adgang til lejlighed, ingen beboere hjemme. Slukket  
mindre brand i køkkenet. Udluftet lejligheden med overtryksventilator. 
Tilkaldt skadeservicefirma til følgeskader. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
10:15  Helgolandsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
10:34  Pilesvinget   Ild i affald   Glødebrand i reklamer ved en bålplads, ingen personer tilstede, slukket gløder med 1 højtryksrør tilsat skum.  
 
11:53  Frederikssundmotorvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested, oprydning. St, T FE Ass. til Glostrup. 
 
12:04  Kristen Bernikows Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:29  Thorshavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:12  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
14:51 Rødovre centrum Brand alarm  Blind alarm, grundet damp fra el-kedel. 
 
14:52  Gamle Landevej  Trafik ulykke   Sikring af skadested, oprydning.  
 
15:40  Containervej   Olie spild   Hydraulikslange på en straddle carriers i nordhavnen var sprunget læk. 

Udslippets omfang var ca. 300m² på havnekajen. Udlagt 40  
sække absorberingsmiddel på spildet. Aftalt med CMP, at de senere  
ville foretage fejning og opsamling af absorberingsmidlet.  
Beredskabet afhenter det opsamlede dagen efter. 

15:52  Kildevældets Alle  Eftersyn   Stoppet på radio. 
 
17:23  Hf. Frederikshøj  Ass. til ophjælpning  Ass. til patient.  
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18:20 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
19:28  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
20:01  Øster Farimagsgade  Trafik ulykke   Sendt til færdsel, hvor der var tale om en ene ulykke, hvor en bil  

under højre svingning havde torpederet en hjørnemur som blev svært  
beskadiget. Ingen personskade, føreren af køretøjet tilset af  
ambulance- personale - Intet behov for at føreren af køretøjet kom på hospitalet.  
Udlagt 3 poser absodan a´ 20 kg pr. pose, til opsugning af ud strømmende olie  
fra køretøjet. Køretøjet flyttet og parkeret hensigtsmæssigt i gaden.  
Politiet overtaget skadestedet kl. 20:30  

 
21:11  Valhalsgade   Brandalarm   Mindre brand i kulturhus blev opdaget af bygningens  

brandalarmanlæg. Beredskabet sikrede mod røgspredning til  
omkringliggende lokaler samt udluftning af selve rummet hvor det  
havde brændt. Tilkaldt skadeservice firma til følgeskader og orienteret politiet på stedet.  

 
21:46  Panumsvej   Ass. til ophjælpning  Ophjælpning af PT.  
 
22:53  Bispebjerg Bakke  Ild i bil   Ved beredskabets ankomst var der ild i kabinen og under bilen,  

slukket med 1 højtryksrør tilsat skum. Orienteret politiet på stedet.  
 
00:41  Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
00:55 Risbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag.  
 
06:12  Hyltebjerg Allé   Brandalarm    Ild i trøje, muligvis grundet tobaksrygning. 
  


