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08:52  Nyhavn   Olie spild   Konstateret svag oliefilm på vandoverfladen omkring båd. Beredskabet vurderer at dette ikke kan  
opsamles og hurtigt vil "fordampe" på grund af varmen. By og Havn orienteret.  
 

10:08  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:13  Frederiksberg Bredegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:09  Store Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:33 Tybjergparken  Redning  Assistance med dyreredning. 

14:00 Kildevældets Alle Eftersyn  Røg fra blomsterkasse, formentlig cigaretskod. Slukket med 1. HT. 

15:22  Ryvangs Allé   Naturbrand   Glødebrand i jernbanesvelle, pga. cigaretskod. DSB medarbejder forsøgt at slukke glødebranden  
med en pulverslukker. Togtrafikken stoppet på spor 5, slukket glødebrand ca. 5x50 cm med en  
vandslukker. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til DSB medarbejder.  
 

16:53  Havneholmen   Ild i bil  Ild i kabine på bil, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Afmonteret batteripoler samt foretaget  
eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

17:33  Grøndals Parkvej  Naturbrand   Anmelder oplyst, at der var ild i bevoksningen på skråningen ved C.F. Richs vej. Foretaget eftersyn i  
området uden at finde nogen "ildløs".  
 

18:47  Jens Munks Gade  Eftersyn   Blind alarm idet en hjemme røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Ved Beredskabets ankomst  
havde beboer i opgangen rekv. Låsesmed, røgmelder hevde "hylet" siden kl. 0930. Foretaget  
eftersyn, iab. 
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18:49  Bystævneparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en beruset person.  
 
18:52 Lyngbyvej   Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udlagt absodan på oliespild og rengjort  

kørebanen.  
 

19:05  Else Alfelts Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

20:48  Per Henrik Lings Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:16  Tranehavegård  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:44  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Vand stammer fra  

airconditionanlæg.  
 

22:23  Engvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:30  Gartnergade   Røg fra Lejlighed  Plastik spækbræt på tændt komfur havde forårsaget røgudviklingen fra lejligheden. Tryksat  

opgangen. Opbrudt dør for adgang, foretaget eftersyn og afbrudt for strøm til komfuret.  
Foretaget udluftning, påsat hængelås på døren og afleveret nøgler til ejer, som kom hjem mens 
Beredskabet var på stedet.  
 

22:30  Jagtvej   Ild i affald   Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

22:38 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet sprinkleranlægget var aktiveret uden grund. 
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22:46  Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
23:49 Brøndby Nord Vej Ild i affald  Slukket med 1. HT, politi overtager skadestedet. 

23:50  Århusgade   Eftersyn   Gardin antændt af stearinlys, slukket af beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med  
termisk kamera, iab.  
 

00:55  Vigerslevvej   Trafik ulykke   Eneuheld hvor personbil var rullet rundt på taget, alle personer ude af køretøjet. Sikret  
skadestedet. Køretøjet vendt rundt på hjulene og skubbet ind til siden. Rengjort kørebanen for div.  
Vragrester. Overdraget skadestedet til politiet. 

01:40  Overgaden Oven Vandet  Drukneulykke  Person faldet i vandet. Ved Beredskabets ankomst holdte to politifolk holdt personens hoved over  
vandet. To overfladedykkere sat i vandet og hjulpet personen på land. Personen overleveret til  
ambulancepersonalet. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
05:28  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:14  Nygårdsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:53  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra ovn. Foretaget eftersyn, iab. 
  

 


