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08:48  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine. 
 
09:21  August Bournonvilles Pas. Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

09:25 Ejby Industrivej Olie spild  Oliespild i kælder, aflukning af kloak og udlagt absodan for opsamling af oliespild. Teknikker og

     miljøvagt samt slamsuger tilkaldt. Politi overtog skadested i samarbejde med miljømyndigheder. 

09:41  Klostervænget  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

09:50 Strandskolevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:49  Bertel Thorvaldsens Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

11:40 Søndre Ringvej Brandalarm  Blind alarm, idet håndværkers arbejde tæt på detektor havde udløst alarmen. 

11:55  Vigerslev Allé   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
11:59  Kalvebod Brygge  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Produktionsanlæg. 
 
12:02  Emil Chr. Hansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
12:15  Ingerslevsgade  Eftersyn  Eftersyn for aktiveret intern røgalarm. Køkkendør sprængt, lejlighed runderet iab. Dør midlertidig  

repareret. 
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12:18 Hvidovre Stationscenter Brandalarm  Blind alarm, idet håndværkers arbejde tæt på detektor havde udløst alarmen. 

12:22  Hammerichsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
12:32  Sønder Boulevard  Ild i bil  Ild i motorrum på bil, slukket med HT'er 
 
12:44  Gammel Mønt  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:16  Nørre Allé   Eftersyn  Gaslugt i bygning. Foretaget eftersyn i bygning med gasdetektor, intet udslag. Det viste sig at  
     lugten Kom fra en slamsuger uden for objektet. Repræsentant fra virksomheden og vagt  
     underrettet. 
 
13:22 Bredager  Brandalarm  Mindre ildløs i papir på toilet havde udløst alarmen, branden var slukket ved beredskabets  

    ankomst. Politi orienteret om hændelsen. 

13:23  Blegdamsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

13:32 Vognporten  Ild i affald  Ild i græs efter brug af ukrudtsbrænder, branden var forsøgt slukket med haveslange, beredskabet

     fortog efterslukning og eftersyn. Vejledt skadevolden om brug af ukrudtsbrænder. 

14:11 Paul Bergsøes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet anlægget var blevet fejlbetjent. 

14:15 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet.  

14:44  Sundholmsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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16:58  Omøgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:47  Rued Langgaards Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
18:16 Tagensvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:19 Ejbyvej  Røg fra Villa  Ild i udhus formentlig efter brug af ukrudtsbrænder, beboere havde selv iværksat slukning af  
     udhuset.  Beredskabet fortog eftersyn og endelig afslukning. Skadested overdraget til politi. 
 
19:05 Strandmarksvej Ild i græs   Ild i hæk og plankeværk, efter brug af ukrudtsbrænder, Beboere påbegyndt slukning med  

haveslange. Endelig afslukning med 1 HT. Skadested overdraget til politi. 
 

19:25  Skelmosevej   Ild i græs  Brand i græs samt stol på ellers tom byggegrund. Slukket med haveslange som nabo havde udlagt. 
 
20:43  Sjælør Boulevard Ild i græs  Brand i pyntegran på gravsted, slukket ved brandvæsenets ankomst. 
 
20:55  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:50  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
23:05  Christian IX's Gade  Eftersyn  Eftersyn for mulig motorbrand på bus. Foretaget eftersyn bla. Vha. termokamera.  
 
23:11  Fredericiagade  Eftersyn   Foretaget eftersyn vha gasdetektor, intet udslag. Konstateret at lugten med stor sandsynlighed  

stammede fra asfaltarbejde i området. 
 
23:48  Rønningsvej   Røg fra kælder  Brand affaldscontainer i kælder, slukket med 1 HT'er. 
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00:54 Paul Bergsøes Vej Ild i affald  Kraftig ildløs i større affaldsoplag op ad bygning hos virksomheden HCS –  
affaldsoplag bestod af diverse bygningsaffald og storskrald. Fare for brandspredning til bygning 
samt andre affaldsbunker på lokaliteten. Kraftig røgudvikling med en svag vind fra sydvest – røgen 
drev svagt mod nordøst ud over Motorring 3. Brande slukket med 3 C-rør som blev indsat i 
samarbejde med en bulldozer fra virksomheden.  Inden beredskabet forlod stedt blev der udlagt 
skum over affaldsbunken. Skadested overdraget til politi. 

 
03:11  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
04:20  Færgehavnsvej Ild i bil  Ild i lastbil, slukket med 2 HT'er. 


