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08:07 Hvidovrevej  Brand alarm  Blind alarm, grundet brødrister. 
 
 
08:08  Drechsels gade   Redning Andet   Redning af person fra arbejdslift som var ved at vælte. Nedtaget  

med drejestige og bragt i sikkerhed. 
 

08:45 Paul Bergsøes vej Brand alarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 
  

08:46  Tagensvej   Trafik ulykke   Opsamling af diverse vragdele samt rengøring af vejbaner efter  
færdselsuheld mellem 2 personbiler. Skubbet køretøjerne ind til  
siden af vejen.  
 

09:33  Roskildevej   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2  
personbiler. Frigjort førerne af begge biler grundet det  
sundhedsfaglige personales vurdering af deres skader.  

 
10:00  Nørregade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

10:16  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
Madlavning. 
  

10:19  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 
10:48 Kornmarksvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 

  
10:50  Frederikssundsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren. 
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11:16  Vodroffs Tværgade  Elevator stop   Udtaget 3 personer fra elevator som sad fast mellem to etager i  

ejendom. 
  

12:07  H.C. Andersens  Boulevard FUH-Fastklemte  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 

12:53  Tartinisvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
Person. 
  

14:39  Thorups gade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
15:35  Hoffmeyers vej   Bygn.brand-Villa/Rækkehus/  Ild i skærebræt glemt på tændt komfur. Slukket før beredskabets ankomst. 

Ejendommens beboer tilset af sundhedspersonale for mulig røgforgiftning, iab.  
Efterset køkkenet og udluftet ejendommen med overtryksventilator.  

 
15:51  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
16:29 Islevbrovej  Brandalarm  Mindre glødebrand i ventilationen, slukket og udluftet. 
 
22;25 Bymuren  Brand-MC/knallert Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør.  

  
22:34  Carl Jacobsens Vej  Container i det fri  Ild i container, slukket med 1 HT rør.  
 
23:31  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

01:50  Carl Jacobsens Vej  Container i det fri  Ild i container, slukket med 1 HT rør. 


