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08:58  Stæhr Johansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
09:58  Kejsergade   Røg fra butik   Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs. Pejs tændt op kort tid før ankomst.  
 
10:27  Artillerivej   Ild i bygning   Ild i træbygning, opholdsrum med en del indbo. Branden slukket med 1 højtryksrør, brand/røgskade 
     i hele boligen.  
 
10:47  Engvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:03  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
12:27  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:04  Fogedgården   Røg fra kælder   Ild i affaldsskakt, 2 døre opbrudt for adgang til kælder. 2 containere slukket i affaldsrum.  
     Eftersyn af aftræk/tagrum iab. 
 
14:21  Artillerivej   Eftersyn   Ild i Kommode/gulv samt inventar slukket med 1 HT. Foretaget udluftning af bolig. Stueetage samt 1 
     sal. Køkken/alrum kraftig brand og sodskadet ca 60 m2. Foretaget eftersyn af anden bolig iab. 
     Beboer var ikke forsikret så overdraget skadestedet til beboer samt politiet.  
 
14:22 Brøndby stadion Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af damp fra popcorn. 
 
16:23 Sofielundsvej  Kemikalie uheld  Blanding af chlor og saltsyre ved rengøring af toilet, havde gjort en person dårlig af dampene herfra. 
     Personen tilset af ambulancetjenesten, og toilettet grundigt skyllet igennem. Udluftning af villa foretaget.  
 
16:46  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:53 Avedøre station  Ild i knallert  Ild i knallert i tunnelen under stationen. Slukket med HT. 
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18:12  Vigerslevvej   Trafik ulykke  2 biler støt sammen. 1 person undersøges af ambulancetjenesten. Oprydning foretaget. 

     Overdraget skadestedet til politiet. 

19:14  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:36  Overgaden Oven vandet  Assistance  Assistance til ambulancetjenesten med at skabe adgang til patient. 
 
19:51  Scandiagade   Ild i bus  Ild i turistbus, alle passagerer evakueret ved ankomst. Kabine og klimaanlæg slukket med  
     højtryksrør og skæreslukker. Lift HV tilkaldt som arbejdsplatform ved opskæring.  
     Omfattende skade på bus  
 
20:09  Sankt Pauls Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:28  Nørrekær   Ild i bil   Ild i 3 biler, slukket med 2 HT'er. Alle 3 køretøjer udbrændt.  
 
20:50  Borgmester   Røg fra trappe   Ved ankomst konstateres røglugt på trappen. Dør opbrydes og Christiansens Gade tørkogt gryde 
     findes på komfur. Beboer taget ud og lejlighed udluftet.  
 
21:15 Islevdalvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:29  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig røg fra tyverisikringsanlæg.  
 
22:42 Amagermotorvejen Trafik ulykke  2 biler støt sammen, en person er flygtet fra stedet, og en person udtages skånsomt fra køretøjet. 
     Person indbringes til Hvidovre hospital. Skadestedet overdrages til politiet. 
 
23:02  Gyldenrisvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
23:14 Vinhaven  Ild i bil  Ildløs i 2 biler, slukket med 2 HTér. 
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23:19  Lindehaven   Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT'er tilsat skumvæske.  
 
23:40 Folehaven  Ild i garage  Mindre brand afslukket med en vandslukker. 
 
23:44 Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:49 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


