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08:50 Søndre Ringvej Brandalarm  Blind alarm grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 

09:36  Toldbodgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
09:37  Strandskolevej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  

10:23 Hvidovrevej  Brandalarm  Alarmtryk taget af ukendt person. Anlæg overtages af vicevært, der søger for retablering. 

10:48  Porcelænshaven  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
12:28  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:10  Sundbygårdsvej  Kemikalie uheld En person, taget ud af lejlighed kemikaliebehandlet for væggelus. PT overleveret til  

ambulance og læge.  
 

13:10  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

13:11  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:01  Kong Georgs Vej  Ild i lejlighed   Kraftig brand på kollegieværelse, fare for brandspredning til spidsloft samt tag, ved brandvæsnets  

ankomst er kollegiet på nær 2 værelser på 2. sal evakueret, hvorfor der indsættes til eftersøgning /  
slukning af brand, samt tryksætning af opgang. Beboeren fra værelset sendt til kontrol på 
hospitalet, skadestedet overgivet til politiet og skadeservice. 
 

14:04 Søndre Ringvej Brandalarm  Blind alarm grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 
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15:01 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm grundet fugt i detektor. 

15:18  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:16  Ved Stigbordene Trafik ulykke  Patient med rygsmerter efter hændelse tidligere på dagen, overgivet til ambulancetjenesten. 

 
18:27  Øster Allé   Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet.  
 
18:40  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:27  Krystalgade   Brandalarm  Damp fra sprunget varmtvandsrør på 4 sal var årsag til ABA alarm og kraftig vandskade på  

gulvtæpper og trægulve i Hotellets 3, 2, og 1 sal, samt i stueetagen og kælder, ved en hurtig indsats  
fra personalet på hotellet, som får lukket for vandet og en stor indsats fra brandvæsnet, med FE'er 
med vandstøvsugere og brandfolk blev der fjernet vand i kælder og i stueetagen. Butikker i 
stuetagen, hvor der ligeledes var kommet vand ind. Skadested overgivet til skadeservice.  
 

22:34  Skellet   Brandalarm   Intet at bemærke ved brandvæsnets ankomst.  
 
22:34  Vesterbrogade  Ild i tag   Blind alarm, idet anmelder antog vanddamp fra lys/vandfontainer for ildløs fra tag.  
 
23:44  Prins Jørgens Gade  Ild i affald  Større bål i park, slukket med HT'er tilsat a-skum.  
 
01:34  Birketinget   Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT'er tilsat skum  
 
03:09  Overgaden Oven Vandet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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04:13  Buntmagervej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
07:10  Kastrupvej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, kontakt til beboer i lejlighed, glemt gryde på komfur, lejlighed udluftet. 
 


