
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

08:54 Højkær First Responder Assistance til hjertestop.

09:10 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

10:45 Willy Brandts Vej Min. forurening-Oliefilm på vand  Eftersyn for oliespild i havnen. Ved vores ankomst ses ingen olieudslip. Anmelder oplyser at 

oliefilmen er drevet mod nord i havneløbet.

11:55 Åboulevard Redning Andet  Blind alarm, idet anmelder antog en blå flaske i et duenet mellem to gavle, som en papegøje.

12:17 Jens Munks Gade Brand Andet  Assisteret person på altan, i forb. med at hun var blevet låst ude.

12:20 Park Allé Oliespild  Intet at finde på strækningen. Udlagt 2 sække absodan som præventiv virkning mod evt glat vejbane.

14:55 Gammel Strand Brandalarm Blind alarm. En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

17:09 Gammel Strand Brandalarm Blind alarm. En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

18:26 Østerbrogade Oliespild  Udlagt Absodan efter større dieselspild.

18:39 Svenskelejren Ild i el-installation Fortaget eftersyn for ild i vaskemaskine, da anmelder formentlig antog damp for at være røg. Iab.

19:18 Odinsgade Min. forurening-Mindre spild Spuling af gade efter aftale med politi.
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19:36 Bülowsvej Brandalarm Konstateret røgudvikling fra hovedtavle. Ventileret hovedtavle-rum og overgivet skadestedet til KU-

vagt.

19:49 Enghavevej Trafikulykke  VW Golf var under en U vending blevet påkørt i siden af en Mercedes Taxa. Ved ankomst var Taxa 

chauffør ude af køretøj og uskadt mens fører af VW Golf stadig sad i køretøjet. Hovedet blev støttet 

af borger. Skadestedet blev sikret med køretøjer og hvide trekanter med blåt blinklys. Ambulance og 

akutlægen frikendte føreren for nakkeskader og flyttede ham over i ambulancen, Efter aftale med 

politiet blev begge køretøjer flyttet ind til vejkanten og skadestadet blev derefter overgivet til 

politiet.

19:57 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm  af anden årsag.

20:02 Sankt Peders Stræde Røg fra trappe Blind alarm, idet intern røgalarm formentlig var aktiveret pga. røg fra madlavning. Foretaget eftersyn 

med termisk kamera. IAB.

20:33 Fredericiagade Røg fra Lejlighed  Eftersyn efter ild i gasgrill.

22:53 Hyltebjerg Allé Skraldespand i det fri-Brand  Ild i container. Slukket med 1 HT-rør.

22:58 Hammerholmen Brandalarm Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. Ingen blitz ved 

ankomst. Anlægget var formentlig forsøgt retableret inden vor ankomst.

01:31 Tomsgårdsvej Ild i bygning Ild i møbler på 1. sal.  Indsat hold til slukning og ventilering. Skadeservice tilkaldt og skadested 

overgivet til polti.

01:39 Egelundsvej Brand-Bil i det fri  Ild i 2 biler slukket med 2 HT-rør+skum.
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02:38 Østbanegade Brand-Bil i det fri  Ild i plastic. Trampet ud.

03:37 Haraldsgade Brandalarm Blind alarm. Udløst pulverslukker uden grund.

04:40 Valdemar Hansens Vej Brandalarm Ild i skraldespand i køkken på afdeling slukket ved ankomst.

Foretaget udluftning og skadeservice tilkaldt via maskinmester.

07:21 Flensborggade Ass. til ophjælpning  Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af patient
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