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08:34  P. Knudsens Gade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning i mikroovn.  
 
10:39  C.F. Richs Vej   Eftersyn.   Hjemmebrandmelder aktiveret uden påviselig årsag.  
 
10:59  Arresøgade   Assistance  Assistance til Sikringsafdelingen med nøgleboks.  
 
11:50  Frederikssundsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
12:11  Humletorvet   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 

12:25  Reventlowsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:50  Duevej   Brandalarm  Blind alarm idet alarmen var aktiveret på grund af vandskade.  
 
13:33  Frederiksgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor, da en kasse ramte et  

brandtryk. 
 

14:01 Park alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

14:43 Hvidovre havn  Forurening  Beredskabet udlagde flydespærring for at inddæmme af forureningen. 

15:26  Franciska Clausen Pl  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

18:09 Kanalholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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19:29 Neergårds alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:45  Borups Allé   Ass. til politi  Assistance til politiet med drejestige. Gren ved at falde ned på el ledning.  
 
20:21  Indertoften   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
20:41  Kong Georgs Vej  Elevator stop   Elevatorstol sænket til 5. sal., da den ikke kunne åbnes i position ud for 6. sal. Nødsænket i  

samarbejde med elevatormontør, der ankom umiddelbart efter brandvæsenet. Bevidstløs person 
kunne ses i elevatoren. Åbnet elevatorstol med elevatormateriel og taget person ud. Personen blev 
overgivet til ambulancetjenesten.  
 

22:32  Teglholmsgade  Brandalarm.   Blind alarm idet sprinklerventil udløstes af lækage på rørsystemet (tæret hul på sprinklerrør).  
Lukket for anlægget og tømt systemet for vand.  

 
06:09 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:35 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en teknisk fejl havde udløst sprinkleranlægget.   

07:42 Kongeporten  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde. 

07:48 Rued Langgaardsvej Brandalarm  Melder aktiveret grundet røg fra grydelapper på komfur. 

07:51 Slesvigsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:58 Kindebjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad.  

     


