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08:51  Tagensvej   Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:04  Overgaden Neden Vandet Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved krafti g damp/os fra madlavning.  

 
09:06  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af påkørt stålbur.  
 
09:23  Nørrebrogade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag. 

  
09:26  Rådhuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:56  Nybrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

 
10:01  Holsteinsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  

10:22  A.C. Meyers Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:02 Produktionsvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 

11:42 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, grundet rørkanon. 
 
11:46  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

11:59  Magstræde   Eftersyn   Eftersyn for aktiveret røgalarm i beboelsesejendom. Intet at bemærke.  
 
12:06  Rømersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

 
13:09  Thoravej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
14:01  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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14:25  Langelinie Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 

17:16  Hvidovrevej   Brandalarm   Blind alarm, grundet madlavning. 
 
17:47  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 

19:11 Jernholmen  Brandalarm  Blindalarm, grundet håndværkere. 
  
19:32  Kirkesvinget   Brandalarm   Blind alarm, teknisk fejl.  
 

19:44  Grønningen   Forurening   Regnen havde skyllet vejbanen ren - intet foretaget. 
 
19:56 Kindebjergvej  Brandalarm  Ild i  dyne, slukket med et HT-rør, udluftet.   

 
20:20  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:04  Kaj Munks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra rengøring.  

 
23:18  Bryggergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
06:38  Hulgårdsvej / Borups  Trafik ulykke   Færdselsuheld. Person under lastbil. Foretaget sikring af skadested, 

afskærmning samt assistance til  ambulance. Overdraget skadestedet ti l  Politiet. 
 
06:49 Herstedvestervej Brandalarm  Blind alarm, grundet rengøring.  

 

 


