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09:26  Holmbladsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
09:40  Fredericiagade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

10:35 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:54 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Solouheld på motorvejen, beredskabet sikrede skadestedet, samt assisterede med behandling af  

     1.  patient. Efterfølgende ryddet kørebanen for vragdele. Politi overtog skadestedet. 

12:12  Martensens Alle  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient.  
 
12:13  Klintholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
13:18 Krogagervej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

13:56  Martin Luther Kings Vej  Ild i græs  Mindre naturbrand, 25 m2, slukket af håndværkere på stedet. HBR foretaget kontrol og  
efterslukning.  
 

14:51  Nørrebrogade  Oliespild   Diselolie opsamlet med opsamlingsmiddel, kørebanen rengjort. 
 
15:17  Marmorvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.  
 
15:22  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
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15:42  Wilkensvej   Eftersyn   Glødebrand i altankasse, slukket med vandslukker.  
 
16:18  Tuborgvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:09  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
18:18  Ny Carlsberg Vej  Ild i bygning   Ild i materialer på stillads. Slukket af politi med pulver, HBR foretog eftersyn og efterslukning med  

vandslukker.  
 

19:05  Vigerslev Allé   Ild i affald   Ild i isoleringsmateriale, delvist slukket af personale før beredskabets ankomst. Efterslukket med  
HT.  
 

19:22  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:30  Novembervej  Ild i bil  Ild i bil, delvist slukket af anden billist før beredskabets ankomst.  Foretaget efterslukning med HT. 
     rør. 
  
20:51  Hyltebro   Ild i affald  Ild i affaldsoplag i gård, slukket med HT. 
 
16:03  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra fjernbetjening anbragt i mikroovn. 
 

21:08 Ulsøparken  Trafik ulykke  Solo ulykke, ved beredskabets ankomst var der ingen personer i køretøjet. Beredskabet sikrede  

     skadestedet. Kørebanen ryddet for vragdele. Tilkaldt elværkerne for udbedring af lygtepæl. Politi  

     overtog skadestedet. 
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21:21  Krimsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:43  Hyltebro   Ild i affald  Vidne mente at have slukket brand i affaldsoplag, HBR tilstede 30 min tidligere, intet foretaget.  
 
22:16  Amagerfælledvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:31  Amager Strandvej Bål på gade   Tændt bål på bålplads, slukket med HT. 
  
01:09  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
02:18 Baldersgade   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 


