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08:00  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
09:24  Reventlowsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
09:40 Vibens kvarter  Redning  Ass. til ambulance.   
 
10:56  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:33 Linde Alle  Eftersyn  Mulig kortslutning, elektriker tilkaldt. 
 
11:40  Lautrupsgade   Eftersyn   Melding om oliespild i havnen, ved beredskabets ankomst til  

stedet, blev der er foretaget eftersyn, hvor det skønnet at det var  
normale forhold omkring de fiskekuttere der lå langs kajkanten.  

 
12:05  Hostrups Have   Springtæppe   Assistance ved springtæppeaktion, springpude rejst for sikring af  

person, stigen forsøgt rejst for nedtagning af person, men stoppet  
halvvejs, da politi havde personen i sikkerhed.  

 
12:06  P. Knudsens Gade  Trafikulykke   Færdselsuheld, 2 biler impliceret, 1 person tilset af ambulancetjenesten. 

Oprydning foretaget, skadestedet overdraget til politiet.  
 
13:52  Teglholmsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
14:10  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
14:25  Dantes Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra ild i blade i lyskasse. 
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15:20  Borgbjergsvej   Eftersyn   Eftersyn for Røglugt. Efterset hovedtrappe, bagtrappe, kld. og lejlighederne de steder vi  
ikke kunne komme ind blev der kikket og snust ind, der blev også målt med termisk kamera umiddelbart 
intet at bemærke.  

 
17:18  Johan Kellers Vej  Ild i lejlighed   Melding om Ild i lejlighed, ved beredskabets ankomst til stedet,  

brænder det kraftigt i lejligheden 1. sal til højre, personen var kommet ud ved egen hjælp, 
og overdraget til ambulancetjenesten, hovedtrappen blev ventileret, slukning af branden samt  
eftersøgning i lejligheden 1. sal til højre iværksat, øvrige lejligheder gennemgået, 
flere havde fået røg, lejligheden stuen til højre havde fået mindre vandskade, 
skadestedet overdraget til skadeservice og politi.  

 
17:27  Gyldenrisvej   Ass. til ophjælpning  Ophjælpning af patient. 
 
17:36 Vibens kvarter  Redning  Ass. til ambulance.  
 
18:42  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
20:59 Essedal  Røg fra udhus  ild i plastcontainer op af bygning. Brandspredning til dør samt røg i bygning. 

Slukket med et HT-rør samt ventileret. 
 
00:18 Albertslund Station Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med en vandslukker. 
 
00:19 Valhøjs Alle  Elevatorstop  Personer udtaget. 
 
02:34  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:05  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.  
 
04:54  Nansensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


