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08:44  Jens Jessens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

09:44  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

10:17  Carl Plougs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
10:33  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
10:57  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:36 Hvidovrevej  Brandalarm  Røgudvikling fra kondensator.  

12:12 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm, idet der var vand i en detektor. 

13:20  Sølvgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:21 Nordens Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:50  Lyngbyvej   Røg fra Lejlighed  Opbrudt dør for adgang, konstateret mindre røgudvikling fra savsmuld og hø på altanen, afslukket  

dette med et HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning af lejligheden. Påsat hængelås på dør  
og overleveret nøgle til søn af beboeren. Overdraget skadestedet til vicevært og politiet.  
 

13:56  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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14:19  Øster Allé   Brandalarm   Blind alarm idet en melder blev aktiveret i forbindelse med skift af oxygenflaske. Foretaget  
 
15:12  Ben Websters Vej  Forurening   Eftersyn i kanalen pga. grøn væske i denne. Foretaget eftersyn og konstateret at væsken var en  

sporvæske HOFOR brugte til eftersyn for utætheder i rør. Væsken er ugiftig og ikke skadelig for hav 
og vandmiljøet.  
 

15:28  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:50  Holbækmotorvejen Trafik ulykke   Soloulykke, bil på tag. Ingen personer i køretøjet ved beredskabets ankomst. Der blev foretaget  

førstehjælp af en lettere tilskadekomne. Mindre opsamling af vragdele samt opsamling af væsker 
fra kørebane. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

17:02  A.C. Meyers Vænge  Eftersyn   Røgudvikling fra selvkørende lift. Denne var ved at blive borttransporteret til service, ved  
beredskabets ankomst, idet der var en defekt motor på liften.  
 

17:04  Ørestads Boulevard Elevator stop  Åbnet elevator og hjulpet en person ud.  
 
17:19  Sjællandsgade  Trafik ulykke   Trafik ulykke hvor tre biler var involveret. En person med nakkesmerter. Anlagt nakkekrave og  

udtaget denne skånsomt via sidedøren og overleveret til ambulancepersonalet. Efter aftale med  
politiet blev bilerne skubbet ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

18:50  Digevej   Brandalarm  Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra badning.  
 
19:12  Kagsløkke   Ild i knallert   Ild i knallert. Slukket med et HT rør. 
 
20:50 Roskildevej  Røg fra bygning Stoppet på radio, idet alarm adressen var forkert. 
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20:55  Motorring 3   Trafik ulykke   Tre biler kørt samme. Ingen tilskadekomne. Der blev foretaget oprydning og sikring af skadestedet.  
Politiet overtaget skadestedet.  

 
20:57 Ejby Mosevej  Ild i transformator Blind alarm, idet anmelder forvekslede brand af haveaffald med ild transformator. 

21:10  Steenstrups Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen. 

 
21:21  Ørestads Boulevard  Elevator stop   Elevatorstop. Åbnet elevator og hjulpet en person ud.  
 
21:42  Aldersrogade   Ild i affald  Ved ankomst er der brand i affald på vejbanen, bålet er ca. 2. m² slukket med 1 HT-rør. Overdraget  

skadestedet til Politiet. 
 
22:00  Australiensvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:14  Universitetsparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
23:33  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
00:31  Prinsessegade  Ild i bygning   Ild i affald op af skolebygning. Ved beredskabets ankomst ses ildløs tæt på skolens klasselokaler.  

Slukket med et HT rør. Røgspredning til trappetårn og flere klasselokaler på 1 og 2. sal.  
Skolebetjent og skadeservice rekv. til stedet skadestedet  
 

00:59  Knippelsbrogade  Ild i affald   Ild i affald. Slukket med vandslukker.  
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02:14  Christians Brygge Trafik ulykke   To biler i frontal sammenstød. Ingen fastklemte. Der blev foretaget sikring og oprydning af  
kørebane. Skadestedet overdraget til politi. 
 

06:21  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 


