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08:31  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:54  Liflandsgade   Eftersyn   Nedtaget løs bygningsdel.  
 
09:06  Carit Etlars Vej   Ass. til ophjælpning  Assistance til løft af borger på Frederiksberg.  
 
09:18 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund 

09:35 Lille Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

10:03  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:06  Spaniensgade   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm, bad var årsag til alarmen.  
 
10:07  Købmagergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse 
     af andet arbejde.  
 
10:32  Bertel Thorvaldsens Plads  Brandalarm   Anden årsag til blind alarm.  
 
10:36  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
10:48  Frederiksberggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
11:01  Købmagergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af  
     andet arbejde.  

 
11:06  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:13 Hovedgaden  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund 

11:39 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grund madlavning 
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11:44  Lille Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

12:08  Doktor Abildgaards Alle Bål på gaden   Papir affald under plakat søjlen antændt.  
 
13:07  Amagertorv   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
13:31  Amagertorv   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
14:13  Frimestervej   Eftersyn  Indsatsleder eftersyn på ABA central. 

13:49 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund 

14:14 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på melder. 

16:10 Rørvangen  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund 

17:23  Randbølvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

17:41 Hvidovrevej  Trafikulykke  Sikring af skadested, samt oprydning, udlagt absodan og efterfølgende spuling af kørebanen 

18:43 Hovedgaden  Trafikulykke  Sikring af skadested, samt afskærmning i forhold til tilskueren, samt oprydning, skadestedet overdraget ti

    politiet. 

19:39  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

19:58 Falkoner Alle   Trafik ulykke   Færdsels uheld, Mindre skader på begge biler.  
 
21:24  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:38  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:55  H.C. Andersens Boulevard  Trafik ulykke   Trafikuheld uden personskade.  
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22:11 Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
23:11  Korsørgade   Eftersyn   Eftersyn efter brand i sofabord samt madras.  
 
23:12  Vester Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:32 Kanalholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund 

23:53 Nordre Ringvej  Brandalarm  Blind alarm grundet hærværk på melder  

23:57 Ulsøparken  Ild i bil  Ild i personbil, slukket af beredskabet med 2. HT. 

00:49 Christiansvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund 

00:51 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på melder. 

01:28 Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
01:39  Marskensgade   Eftersyn  Eftersyn for røglugt. 

02:04 Lillendalsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund 

01:28  Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
01:39  Marskensgade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt. 

06:28 Christiansvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund 

06:55  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 


