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08:42  Langhusvej   Assistance til politiet  Assistance til politiet, ej i brug. 
 
09:34  Lersø Parkallé  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
12:04  Mariendalsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 
 
12:32  Godthåbsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 
 
14:14  Vesterbrogade  Færdselsuheld  To biler kørt sammen, kun materielle skader. Foretaget oprydning af ørebanen, biler skubbet ind til  

siden. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

14:31  Gimles Allé   Eftersyn   Brandhane utæt, forsøgt at lukke for denne uden held. Fejlmeldt brandhanen. 
 
15:09  Islevdalvej   Ild i container   Ild i byggeaffald i 20 fods container i det fri, slukket med et HT-rør. 
 
15:26 Tranehaven  Færdselsuheld Solouheld. Foretaget sikring af skadestedet. To personer overdraget til ambulance. 
 
16:19  H.C. Andersens Blv. Færdselsuheld  Fire biler impliceret i færdselsuheld. Ingen fastklemte, en person havde nakkesmerter og blev  

udtaget skånsomt af køretøjet og overleveret til ambulancetjenesten. Foretaget oprydning af  
kørebanen og skubbet biler ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

16:31  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade fra overboen. Stoppet for vandet og  
opsuget vand med vandsuger. Overdraget skadestedet til skadeservice. 

 
19:08  Langhusvej   Person på tag   Blind alarm. Ingen personer på taget ved beredskabets ankomst. 
 
19:20  Ansgars Allé   Person under tog  Ved Beredskabets ankomst var togdriften stoppet. Personen er ikke fastklemt under toget, men  

ligger i det fri ved siden af toget. Person lagt på spineboard og overleveret til ambulancetjenesten. 
Overdraget skadestedet til politiet. 
 

20:25  Marstalsgade   Brandalarm   Blind alarm idet en røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Foretaget eftersyn, i.a.b. 
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20:33 Rødovrevej  Forurening  Dieselspild fra lastbil. Tømt ca. 100 l diesel af køretøjets tank. 

  
21:00  Sankt Annæ Plads  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
21:35  Slotsherrensvej  Eftersyn   Foretaget eftersyn for lugt af "brændt gummi" i lejlighed, der ikke er beboet, intet fundet. 
 
23:06  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
23:09 Priorparken  Brandalarm  Mindre ildløs i el-anlæg. Slukket af co2 anlæg. Skadeservice rekvireret. 
 
00:53 Gammelager  Brandalarm  Påkørt sprinklerhoved. Massiv vandskade. Skadeservice tilkaldt. 
 
01:16 Valhøjs Alle  Eftersyn  Lidt røg fra et askebæger. 
 
03:20  Hjortholms Allé  Ild i container   Ild i 240 l affaldscontainer i det fri, slukket med et HT-rør. 
  
03:29  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
04:30  Folehaven   Ild i affald   Ild i havemøbler mv. i det fri. Ildløs havde fået fat i udhæng til bygningen ved Beredskabets  

Ankomst. Slukket med et HT-rør. Foretaget eftersyn i lejligheder i bygningen, i.a.b. Overdraget  
skadestedet til politiet. 
 

06:42  Nørre Farimagsgade  Røg fra trappe  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være røg fra  
tyverisikringsanlæg fra butik i stueetagen. Foretaget eftersyn og udluftning af butik og trappen. 
Overdraget skadestedet til vagtselskab. 

 


