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08:40  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm grundet røg fra røgkanon. 
 
09:15  Hammerensgade  Brandalarm.   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets ankomst. 
 
09:41  Amager Strandvej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
10:00  Nordre Digevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:02  Frederiksberg Alle  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
10:53 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker arbejde på anlægget. 

12:36 Medelbyvej  Ild i skorsten  Ild i skorsten på 2 plans villa. Røgudvikling på loftsrum. Tryksat hus inden adgang til loftsrum. 
    Udlagt HT-rør samt vandslukker til sikring. Indsat 1 røgdykkerhold til eftersyn på loftsrum og rundt  

     om skorstenen. Skorstensfejer mødt og overtager rensningen.  
 
12:48  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:17  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
13:53 Dyringparken  Brandalarm  Falsk alarm, idet en ukendt person havde aktiveret et alarmtryk uden grund. 

16:06  Glahns Alle   Trafik   2. biler kørt sammen, ingen personskade. Biler flyttet ind til siden således trafikken kunne  
genoptages.  
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17:06  Reventlowsgade  Eftersyn   Assistance til politiet. 
 
17:09  Porcelænshaven  Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Taxa kraftigt brandskadet, nabobil varmeskadet. Et HT- 

rør udlagt for sikring. 
 
17:11  Porcelænshaven  Brandalarm   Alarmtryk taget, formentligt fordi der kunne ses røg fra ild i bil ud for Porcelænshaven 24 B. 
 
17:47 Teglholmsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

17:51  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
18:47  Ryparken   Intern assistance  Brandhane påkørt af lastbil. Brandhane medtaget til stationen. 
 
19:16  Larsbjørnsstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
19:31  Hannemanns Allé  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
19:56  Absalonsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
20:28 Brøndbyvester Boulevard Brandalarm  Falsk alarm, idet en ukendt person havde aktiveret et alarmtryk uden grund. 

21:49  Sjællandsgade  Brandalarm   Blind alarm idet en røglem var aktiveret. 
 
22:12  Paludan Müllers Vej  Eftersyn   Eftersyn for røglugt, det blev konstateret at det var mad os. 
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00:03  Hf. Kalvebod   Ild i havehus   Ild i havebord og træ terrasse. Delvis slukket af beboer ved ankomst. Skåret 1 m2 brandskadet  
terrasse væk med kædesav. Efterslukket med HT med påsat tågesøm og tilsat A-skum. Eftersyn 
med termisk kamera ude samt inde. Iab. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

02:06  Solbjerg Have   Naturbrand   Ild i hæk, slukket før brandvæsenets ankomst. 
 
06:28  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:32 Frederikssundsmotorvejen Trafik Ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, rekvirerede ambulancer og ryddet kørebanen for vragdele. 


