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10:31  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ved påkørsel. 

13:50 Stationsporten Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.   

14:24 Vestskovvej  Oliespild  Mindre spor af dieselolie over en strækning på ca. 2 km. Sikret skadested. Udlagt større mængde      

      absorberingsmiddel. 

14:44  Vilhelm Thomsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 

14:47  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:18 Risbjerggårds Alle Ild i villa  Kraftig ildløs i villa. 2 personer og en hund er kommet ud ved ankomst og de oplyser at der ikke er flere

     i bygningen. Indsat 2 røgdykkerhold med HT. Slukningsenheden indsat med 2 røgdykkerhold med HT til      

        slukning og nedtagning af beklædning udvendigt på bygningen og efterfølgende slukning via lem i gavl.    

15:30  Staldgade   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
16:05  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.  
 
17:22  Kay Fiskers Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
17:56  Hvidovrevej   Ild i bil  Ild i lygteglas på bil, slukket med HT-rør.  
 
19:58 Risbjerggårds Alle Eftersyn  Eftersyn af tidligere brandsted. Fundet ildlomme med termisk kamera. Nedrevet masonitplade fra loft      
         med gløder og afslukket.  
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20:11  Åboulevard   Eftersyn   Eftersyn grundet gaslugt ved udgravning. Ved beredskabets ankomst konstateredes udslag på  
gasmåler. Udlagt sikringsslange og tilkaldt HOFOR for reparation af gasledning. Skadestedet 
overdraget til politiet.  

 
21:39  Madumvej   Trafikulykke  Oprydning efter trafikulykke. Varevogn har ramt betonklodser og kørt i en    
       fjernvarmeudgravning. Udlagt absorberingsmiddel på spild. Assistance til politiet med reetablering af  
       vejafskærmning. Kran I10 rekvireret til løft af betonklodser. Skadestedet overdraget til politiet.  
  
22:25  Østergade   Brandalarm   Blindalarm, alarmskabet aktiveret grundet røgkanon i butik.  
 

23:16  Rolighedsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

01:26  Vermlandsgade  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Patienten klagede over smerter i venstre ben  
men udkommet ved egen hjælp og overdraget til ambulancetjenesten. Udlagt cirka 30 liter Absodan, 
opsamlet dele fra køretøjet samt trukket køretøjet ind på parkeringsplads. Overdraget skadestedet til 
politiet.  

 
01:51 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet brandskab var aktiveret grundet tryktab i sprinklercentral.  
 
03:18  Finsensvej  Ild i skraldespand Gået ud af sig selv inden ankomst.  
 
03:52  Gerbrandsvej   Bål på gade   Ild i efterladt bål ved institution, slukket med HT-rør.  
 
06:46  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
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07:00  Pommernsgade  Eftersyn   Eftersyn grundet anmeldelse om signal fra røgalarm. Ved beredskabets ankomst konstateredes, at der  
ikke var tale om en røgmelder, men lyd fra en ukendt tonegiver. Aftalt med beboer, at de kontaktede 
boligselskabet.  

 
07:12  Krumtappen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 

07:29  Kultorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.            


