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08:08  Krogstens Alle   Brandalarm   Alarmtryk taget ved en fejl af en beboer 
 
08:22  Sundkrogsgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
08:54  Amagerfælledvej  Oliespild  Lastbil påkørt en sten og slået hul i dieseltanken. Der løber diesel ud 

ved beredskabets ankomst. Chaufføren har sat spande under for at 
begrænse spildet. Udlagt og opsamlet 200 liter arsorberingsmiddel, 
afdækket kloak samt tømt tanken på lastbilen. Orienteret Center for Miljø. 

 
10:32  Hesseløgade   Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
10:53  Oliebladsgade   Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
11:35  Aarestrupsvej   Færdselsuheld  Opsamling af kølervæske samt rengøring af kørebanen, som var 

blevet forurenet ved færdselsuheld hvor en bil havde påkørt en "chikane sten". 
 
12:13  Kettegård Alle   Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
12:41  Strandboulevarden  Færdselsuheld  Trafik uheld mellem 2 personbiler. Assisteret med behandling af 

patienter. Bugseret 2 køretøjer til siden samt opsamlet vragdele. 
Udlagt 40 liter absorberingsmiddel til opsamling af væsker på vejen. 
Overdraget skadestedet til politiet  

 
13:49  Strandboulevarden  Brand alarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:00 Dantes Plads    Ild i affald  Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør. 

14:48 Abel Cathrines Gade    Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
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 15:24 Marmorvej Brandalarm Anden årsag til blind alarm (Balloner) 

 15:34 Jyllingevej Ild i kolonihavehus                     Mindre ildløs i havehus, slukket med et HT-rør.   

 15:38 Priorvej Eftersyn Intern røgalarm i lejlighed kører   Intet at bemærke. 
 ved vores ank. kan der fra lejlighed høres en røgalarm 
 Der er ingen røg eller lugt fra dette i lejligheden. Der foretages  
 visuel kontrol gennem vinduet fra gaden. 

 16:55 Vennemindevej Ass. til ophjælpning Ophjælpning af pt. 

 17:36 Oliebladsgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 18:28 Ørestads Boulevard ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket af Kebab mand inden vores ankomst. 

  18:53 Motorring 3 Redning Løst vejskilt, nedtaget. 

 19:41 Edvard Thomsens Vej Brandalarm Anden årsag til blind alarm (Røg fra filmoptagelse) 
 De havde haft røg i området fra kl.08,00 uden anlægget var blevet  
 aktiveret. Der var heller ikke nogle akustisk alarm. 

 20:16 Tagensvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

 20:30 Rødovre Centrum Brandalarm                        Blind alarm, røg fra ovn. 

 21:09 Kalvebod vej Drukning                       Kite surfer reddet af ESK 722.  
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 21:10 Pile Alle Færdselsuheld Færdselsuheld hvor en personbil havde påkørt et vejtræ samt 3  
 parkeret biler. Føreren havde ikke synlige skader, men blev bragt til 
 hospitalet til observation. Træ knækket ned over bilen. Nedskåret  
 træ, bugseret 3 biler til siden, udlagt absorberingsmiddel til  
 opsamling af væsker, fejet vejbanen. Orienteret politiet. 

22:25 Brøndbyøstervej Brandalarm                       Ild i morgenkåbe, slukket af personalet. 

23:29 Avedøre Havnevej  Færdselsuheld                   Ikke brug for beredskabet.  

04:22 Gammel Kongevej Ild i skraldespand Ild i skraldespand - slukket med vandslukker. 
  
04:57 Gyldenløvesgade               Brandalarm                    Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 

  

 

 

  

 


