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08:30  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
08:31  Hillerødmotorvejen  Trafikulykke   Harmonikasammenstød mellem 3 køretøjer i yderste vognbane. Sikret skadestedet,  

    trafikken standset, oprydning foretaget med kran for bugsering af køretøj, samt kørebane fejet. 
 
09:34  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
  
09:47  Prins Jørgens Gård  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
09:54  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:55 Kornmarksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. støv fra håndværkere. 
 
09:57 Landlystvej  Eftersyn  Nærmere eftersyn foretaget pga. anmelder havde set en let røgudvikling.   

    Ved beredskabets ankomst var der ingen røg. Ansatte havde skåret ½ m2 gulv op. 
    Der blev brugt termisk kamera til nærmere undersøgelse. Intet at bemærke. 

 
11:33 Holbækmotorvejen Ild i bil  Ildløs i bil, slukket med 1 HT (højtryksrør) 
  
12:08  Blågårdsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
12:19  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
12:30  Virkefeltet   Bygn.brand-Etageejendom  Ild i affaldsskakt, slukket af driftspersonale før beredskabets ankomst.  

    En person tilset af sundhedspersonale for eventuel røgforgiftning.  
 
13:09  Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:01 Kirkebjerg Søpark Brandalarm  Blind alarm, lift påkørte en detektor.   
  
14:06  Valby Torvegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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15:50  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig vandpibe rygning tæt på detektoren. 
 
15.59 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, tekniker på stedet havde glemt at ringe til vagtcentralen, for at få udkoblet brand anlægget. 
 
16:16  Bremensgade   Eftersyn   Ved nærmere eftersyn viste det sig at, en beboer på 1 sal. havde haft håndværkere, der  
     havde skåret i et skab på toilettet. Dette havde forårsaget lidt røglugt på hovedtrappen.  
 
16:50  Emil Chr. Hansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
16:56  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Røg fra brændt/glemt mad på stegepande, panden taget af komfuret og ud af køkkenet. 

    Ingen personer var til stede i lejligheden, ca. 25 m2 udluftet.  
 
16:58  Mosesvinget   Drukneulykke   Drukneulykke, en død person bjærget op af vandet i Utterslev Mose, afskærmning opsat. 

    Skadestedet overdraget til politi samt læge og ambulance.  
 

17:14 Hvidovre Torv/  Trafik Ulykke  Ikke behov for beredskabet. 
Hvidovrevej 

 
17:49  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:02  Syddyssen   Naturbrand-Mindre brand  3 mindre bål anlagt af spejdere, efter nærmere dialog slukket med 1 højtryksslange.  
 
22:40  Humlebækgade  Ild i lejlighed   Ved ankomst kontakt til beboer og politi, der er mødt på stedet.  

Konstateret at en mindre brand i et gardin er slukket, lejligheden udluftet.  
Centralt røgalarmanlæg i trapperum reetableret og røgalarm opsat i lejlighed. Skadeservice tilkaldt.  
 

23:11  Bispebjerg Parkallé  Containerbrand i det fri  Påsat brand, vedbrandvæsnets ankomst var der ild i containeren som stod midt på asfalteret boldplads  
     ved en offentlig legeplads. Det virkede som om at den var placeret der, og antændt bevidst.  
     Slukket med HT'er (højtryksrør) overdraget til politiet. 
 
23:18  Druehaven   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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01:27  Istedgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
01:32  Ragnagade   Brandalarm   Blind alarm, trykfald i sprinkleranlæg. Vandudstrømning i sprinklercentral standset. 
     Kontakt til servicefirma for reetablering.  
 
02:59  Ragnagade   Eftersyn   Tilkaldt til afstilling af internt varslingsanlæg. Efter kontakt til butiksejer og alarmfirma, intet foretaget.  
 
04:01  Ragnagade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
07:28 Poul Bergsøes vej  Brandalarm  Blind alarm, personale på stedet havde reetableret brand anlægget ved beredskabets ankomst. 

  


