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08:30  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

08:56 Fortvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

09:10 Vallensbækvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:05  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget.  
 
10:32  Martin Luther Kings Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget.  
 
11:14  Stevnsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
12:07  Mellemvangen Trafik ulykke   4 biler kørt sammen. Ingen personskade. Der blev foretaget sikring og oprydning af skadestedet.  

Skadestedet overdraget til politiet.  
 

12:38  Absalonsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:28  Asiatisk Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:36  Brysselgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:52  Amager Boulevard  Trafik ulykke  Færdselsuheld med fire biler involveret. Sikring af skadested. Tilså fire patienter, overgivet til amb.- 

tjenesten. Opsamling af div. stoffer og vragdele samt rengøring af kørebanen. Skadested 
overdraget til politiet.  
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17:39  Hedebygade   Olie spild   Mindre olie spild ved kloak. Ingen lækage fra køretøj. 

 
 
18:14  Maglekildevej   Eftersyn   Eftersyn for mindre røgudvikling fra lejlighed. Ved ankomst ses tydelig hvid røg fra køkkenvindue.  

Indsat et røgdykkerhold med HT rør. Glemt madlavning for årsag til røgudviklingen. Lejligheden  
ventileret og skadestedet overdraget til politiet.  
 

19:28  Avlum Alle   Assistance til hjertestop  Assistance til Regionen som first responder til hjertestop.  
 
19:56  Øster Farimagsgade  Brandalarm   Røg fra byggepladstavle som var smeltet på komfur. Branden var slukket ved beredskabets  

ankomst. 
 

20:23 Stenager   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:31  Lygtemagerstien  Springpudeaktion  Assistance til politiet. Ej i brug.  
 
20:46  Husumgade   Springpudeaktion  Assistance til politiet. Mødt, ej i brug.  
 
21:11  Thorvaldsensvej  Eftersyn   Eftersyn for brandspredning ifm. håndværkers arbejde med gasbrænder. Opskåret 1 m2 af  

konstruktion for eftersyn med termisk kamera.  
 

22:35  Frederiksborgvej  Naturbrand   Ild i 10x10 m2 busk og græsområde, slukket med HT-rør. For adgang til området blev lås på hegn  
klippet, retableret igen ved 22:37 Grønnemose Allé / Ild i bil Ild i 5 biler. Slukket med 2 HT rør. 
Skadestedet overdraget til Moseskellet  
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22:37 Grønnemose Allé  Ild i bil  Ild i fem biler, slukket med 2. HT. Politi overtager skadestedet. 

22:43  Frimestervej   Ild i bil Ild i bil   Slukket med HT rør. Skadestedet overdraget til politiet. 

23:08 Dalkær  Ild i bil  Ild i to biler, slukket med HT. Politi overtaget. 

23:35  Sjællandsgade  Ild i bil   Ild i bil. Slukket med HT rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
23:52  Nytorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:00  Vesterbrogade  Eftersyn   Foretaget eftersyn for røglugt i lejlighed, med termokamera, iab.  
 
03:07  Grønnemose Allé  Forurening   Forureningsbekæmpelse ifm. lækage fra køretøj under bugsering.  
 
04:04  Christiansborg Slotsplads Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

06:42 Nyropsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmskabet var reetableret ved beredskabets ankomst. 

07:02  Fortunstræde   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

07:14 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet anlægsfejl. 

07:27 Fortunstræde   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

07:34 Vimmelskaftet  Brandlarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 


