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09:11 Avedøre Havnevej Færdselsuheld Solo ulykke bil ramt træ, en person kørt på hospitalet. 
 
09:12  Niels Ebbesens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
09:51  Randersgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
10:12  Solbjerg Have  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
  
10:12  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:03 Arnold N Boulevard Brandalarm  Blind alarm, røg fra rottefænger. 
 
11:28  Folke Bernadottes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværker. 
 
11.39 Hvissingegade Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
11.50 Arnold N boulevard Brandalarm  Blind alarm, røg fra rottefænger. 
  
11:58  Gullfossgade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke. 
 
12:21  H.C. Ørsteds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværker. 
  
12:35  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.  
 
12:48  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af spray fra luftfrisker. 
 
13:26 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, vandrør påkørt årsag til alarm. 
 
14.23 Kisumparken  Brandalarm  Blind alarm, aktiveret af håndværker. 
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14:43 Høvedstensvej Brandalarm  Blind alarm ukendt årsag. 
 
14:46  Hulgårdsvej   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Kørt køretøjerne ind til siden af vejen og fejet  
     kørebanen. 
 
15:35  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
15:45  Halfdansgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
15:58  Kilevej   Redning   Redning af person som havde fået fod i klemme i svingdør. Var kommet fri før beredskabets  
     ankomst. 
 
16:15  Refshalevej   Oliespild   Anmeldelse om olieforurening i havnen. Ved ankomst konstateredes tyndt lag oliefilm på 100-120  
     m2 som var kraftigt aftagende. Kilden til udslippet kunne ikke konstateres. 
 
16:28  Carl Plougs Vej  Røg fra bygning  Røg fra kælder i etageejendom, vist sig at komme fra optænding i en brændeovn som ikke havde  
     luft nok. Brændeovnen fik tilført mere luft til optænding, og lokalet ventileret for let røgbelastning. 
      Røgen havde spredt sig til tilstødende varmekælder, som ligeledes blev ventileret for røg. Skorsten  
      tømt for en del aske, for at skabe yderligere træk. Vicevært blev gjort opmærksom på at kontakte  
     skorstensfejer, for eftersyn af skorstenen. 
 
16:47  Falkoner Alle   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt, som viste sig at stamme fra utæt gasflaske til dessertbrænder i butik i  
     stueetage. 
 
17:02  Vigerslevvej   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3 personbiler. Ved beredskabets  
     ankomst lå den ene bil på taget. Alle personer var kommet ud af køretøjerne. En person indbragt til  
     hospital. Udlagt sikringsslange, vendt bil og trukket denne til side af vejen. Fejet kørebanen og  
     overdraget skadestedet til politiet. 
 
18:04  Hillerødgade   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
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19:54 Kærdammen  Brand  Ild i knallert slukket med en HT. 
 
21:57  Havneholmen   Olie spild   Anmeldelse om olieforurening på vandet. Konstateret en tynd og lille oliefilm på vandoverflade.  
     Vurderet uskadeligt og ikke opsamlingsmuligt. 
 
02:28  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
06:30  Danstrupvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


