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08:20  Voldboligerne   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
08:31  Hillerødgade   Færdselsuheld  Færdselsuheld med 2 biler involveret. Fører af den ene bil overdraget til ambulancen. 
 
08:56  Hillerødgade  Min. Forurening  Assistance til Politiet. Rengøring af kørebane, efter færdselsuheld. 
 
08:56  Leifsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
08:59  Jernbane Allé   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
10:17  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
10:22 Kirsten Walthers vej Brandalarm  Blind alarm, årsag håndværker. 
 
11:16  Vester Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:29  Glasvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:03  Kraftværksvej   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
 
12:05  Sundbygårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
12:33  Kvæsthusgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fugt fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
12:48  Sallingvej   Færdselsuheld  Færdsels uheld med 2 biler involveret. Person i personbil lettere tilskadekommen. Skadested sikret; klargjort  
     til skånsom frigørelse (ej benyttet); udlagt sikringsslange. Skadested ryddet for vragdele, og personbil  
     bugseret væk fra vejbanen. 
 
13:28  Danneskiold-Samsøes Allé Naturbrand-Mindre brand  Glødebrand i gammelt hult træ, slukket med HT rør. 
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13:44  Hans Kirks Vej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
13:45  A.D. Jørgensens Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
14:31  Fiolstræde   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:55 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
16:37 Hammerholmen Trafik ulykke  2 personbiler i færdselsuheld, 1 person kørt på skadestuen. Oprydning og sikring af skadestedet. 
 
17:09  Brydes Allé   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:11  Langelinie Allé   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
17:52  Løngangstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet anmelder antog damp for ildløs. 
 
19:48  Vinhaven   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
20:16  Sigynsgade   Røg på trappe   Røglugt fra gryde glemt på komfur. 
 
21:55  Gothersgade   Trafikulykke  Foretaget sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2 personbiler og 2 fodgængere var  
     involveret. 
 
01:22  Hans Kirks Vej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
01:23 Rødbyvej  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
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02:37  Hollændervænget  Røg fra villa  Ild i villa. Indvendig rekognoscering for adgangsveje til loft. Drejestige rejst for  
     adgang til tag og belysning. Opbrudt ca. 5 m2 tag for afslukning. Brandskade i to rum og røgskade i hele villa. 
 
06:47 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Oprydning og sikring af skadestedet.   
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


