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08:26  Vasbygade   Olie spild   Spild af dieselolie mod og i kloak på tankstation, efter pistol var revet af slange på dieselstander.  
Nødstop på anlægget aktiveret. Udlagt 50 liter absodan for opsamling. Overdraget skadestedet til  
driftschef på virksomheden. 

09:01 Nyholms alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet brug af deodorant. 

09:15  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
09:26 Nygårds plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

11:22  Nyhavn   Assistance   Assistance til politiet.  
 
11:38  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
12:49 Vibeholms alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

16:08  Absalonsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
16:54  Mjølnerparken  Ild i lejlighed   Ild i køkken, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning af lejligheden ved hjælp af  

overtrykventilator. Foretaget eftersyn i overliggende lejligheder, ia. Kanariefugl i bur, placeret i 
køkkenet afgået ved døden pga. røgforgiftning. Overdraget skadestedet til politiet og 
skadeservicefirma.  
 

17:42  Øster Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:31  H.C. Andersens  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os madlavning.  
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19:52  Lærkevej   Springtæppeaktion  Assistance til politiet. Stoppet på radio inden ankomst. 

20:33 Brøndbyvestervej Eftersyn  Eftersyn i forbindelse med røg fra stikkontakt, strømmene afbrudt og elektriker tilkaldt. 

20:39  Amagerfælledvej  Naturbrand   Ild i affald i det fri, der var slukket af forbipasserende før Beredskabets ankomst. 
 
21:18  Hørhusvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Foretaget eftersyn,  

iab.  
 

21:37  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stjernekaster. Foretaget eftersyn, iab.  
 
01:21  Emblasgade   Ild i bil   Ild i 3 biler i det fri, slukket med 2 HT-rør tilsat skum. Kontrolleret med termisk kamera samt  

overdraget skadestedet til politiet.  
 

01:40  Kobbelvænget  Ild i bil   Ild i bil slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
03:12  Frederikssundsvej  Trafik ulykke  Oprydning af dele fra køretøj samt lyskurv efter færdselsuheld. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
04:59  Robert Jacobsens Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
05:04  Badstuestræde  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Afproppet sprængt vandrør på 2. sal og  

opsuget vand i lejligheder på 1. - og 2. sal. Overdraget skadestedet til beboer på 1. sal.  
 

07:18  Bogtrykkervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 


