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08:09 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
09:04  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. (stearinlys).  
 
09:21  Dalslandsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:29 Bredager  Brandalarm  Blindalarm, uden påviselig grund.  
 
10:39  Biens Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:41  Solbjerghave  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
11:37 Kisumparken  Naturbrand  ild i busk, slukket med et HT-rør. 
 
12:03 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund. 
 
12:59  Vester Voldgade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
14:24  Bekkersgård Vænge  Røg fra kælder   Ved ankomst konstateres ild i blomsterbed/jord, slukket med vandslukker.  
 
15:28  Lersø Parkallé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:55  Rådvadsvej   EL-Brand-Mindre/  Eftersyn af El-skab i forbindelse med lettere røgudvikling fra dette.  

Foretaget eftersyn med termisk kamera, og konstateret høj  
temperatur. Frakoblet EL, og beboer tilkalder selv elektriker.  

 
16:50  Nygårdsvej  Færdselsuheld   Oprydning efter mindre færdselsuheld. Fejet kørebane og udlagt 5 liter absodan, 

for opsamling af kølervæske.  
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17:04  Selinevej   Trafikulykke   Færdselsuheld med 3 køretøjer impliceret, 3 patienter overdraget  

til ambulancetjenesten. Kørebanen ryddet.  
 
17:32  Øresundsmotorvejen Trafikulykke   Mindre færdselsuheld, ingen større materiel skade, patienter tilset af akutlæge. 
 
18:17  Frederikssundsvej Trafik ulykke   Ene ulykke, hvor bil havde påkørt væg. Foretaget en kontrolleret frigørelse,  

for skånsom udtagning af patient. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
18:30 Diget  Ild i udhus  Ild i udhus, slukket med et HT-rør. 
 
18:34  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:35 Sjælør Boulevard Elevatorstop  Ingen opgave for beredskabet. 
 
18:49  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra sprunget rør i kælder.  
 
19:24  Gadelandet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:28 Holsbjergvej  Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med et HT-rør. 
 
21:08  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
22:13  Solbjerghave  Container i det fri-Brand  Engangsgrill havde antændt skraldespand, slukket med vandslukker.  
 
22:52  Sundholmsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
23:06  Haralds gade   Bål på gade  Ild i affaldscontainer, slukket med højtryksslange.  
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23:36  Annekegade   Skraldespand   ild i skraldespand, slukket med højtryksslange.  
 
23:42 Albertslund Station Ild i affald  Ild i aviser, slukket med en vandslukker. 
 
00:03  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra sprunget fjernvarmerør.  
 
01:49  Peder Lykkes Vej Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør.  
  
01:52  Njalsgade   Container i det fri-Brand  Ild i affaldscontainer, slukket med højtryksslange.  
 
04:34  Flæsketorvet   Bygn. brand-Mindre brand  Ild i palle/møbler på tagaltan. Slukket med højtryksslange fra  

stigetop, dele af altan brækket op for slukning og kontrol. 

 

  

 

 

  

 


