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08:17 Priorparken  Brandalarm  Ildløs i støre industriovn, slukket med slangevinde. Strømmen afbrudt og skadested overgivet til 

     skadeservice, politi. 

08:28  Bispebjerg Parkallé  Ild i container   Ild i aviscontaier. Slukket med et HT rør. 

10:02 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

 
11:27  Tikøbgade  Olie spild   Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i  

brændstofsystemet.  
 
11:56  Nyhavn   Olie spild   Opsamling af friture olie samt rengøring af kørebanen.  
 
13:03  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:12  Skotterupgade  Gaslugt   Amerikaner bil havde stået i tomgang, således udstødningsgassen pegede ind i opgang. Foretaget  

udluftning af opgangen med overtrykventilator. 
 

13:19 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, termodetektor udløst grundet for høj temperatur på loftsrum. 

15:43 Kongemarksvej Ild i bil  Ild i bil i det fri, slukket med 2 HT. 

 
15:19  Smedetoften   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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15:47 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Trafik ulykke uden personskade, beredskabet sikrede skadestedet og assisterede ambulance  

     personel. Ryddet kørebanen og overgivet skadestedet til politi. 

16:42  Kødboderne   Olie spild   Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved lækage fra køretøj.  
 
18:31  Roskildevej   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand. Slukket med HT rør.  
 
19:02  Skarøgade   Røg fra lejlighed  Sæbeboblemaskine efterladt på tændt komfur, forårsaget mindre ildløs. Beboer havde selv slukket  

branden med pulverslukker. Eftersyn foretaget på komfur og emhætte med termisk kamera iab.  
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.  
 

19:07  Amagermotorvejen Trafik ulykke   Soloulykke. Personbil påkørt lystmast. Ingen tilskadekomne. Vejlands Allé Beredskabet foretager  
oprydning og sikring af skadestedet. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

19:13  Sønderjyllands Alle  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
20:42  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:58  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
20:59  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en linje detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:27  Nansensgade  Redning   Barn havde fået hovedet i klemme i gitterlåge.  
 
00:04  Ramsingsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
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00:31  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
00:45  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:02  Strandgade   Ild i container   Ild i container. Slukket med 2 HT rør.  
 
01:04  Kildeager  Ild i bil  Ild i bil. Slukket med 2 HT rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
04:18  Hørsholmsgade  Ild i bygning  Ved beredskabets ankomst kunne man høre aktiveret røgalarm. Indsat et røgdykkerhold til  
     nærmere eftersyn 5 sal. Lejlighed. Årsag til aktiveret røgalarm var glemt madlavning. Beboer  
     overdraget til ambulancetjenesten, idet der var lettere røg i lejligheden.  

 
04:28  Filosofvænget  Ild i affald   Glødebrand i Rododendron bed (spagnum), slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 
 
06:11  Filosofvænget  Ild i affald   Glødebrand i Rododendron bed (spagnum), slukket med HT-rør tilsat A-skum. Gravet godt rundt i  

spagnummen for endelig af slukning. Foretaget eftersyn med termokamera, som ikke viste 
temperaturforskelle.  
 

06:30  Oceankaj   Oliespild   Udlagt absodan, for opsamling af oliespild, fra kølecontainer.  
 
07:04  Edel Sauntes Allé  Redning   Assistance til politiet.  
 
07:07  Nørre Søgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 


