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08:01  Strandlodsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

 
09:26  Mozarts Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:47  Thorupsgade   Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af ukendt person. 
 
11:02  Emil Chr. Hansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen. 
 

11:10 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde. 

 
11:19  Carl Langes Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
12:09 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, formentlig udløst, grundet trykfald i forsyningsledningen. 

 
12:17 Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
14:34  Vibevej   Brandalarm   Blind alarm, idet melder var udløst pga. en udløst tyveri røgkanon.  
 
16:00  Emil Chr. Hansens Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen.  
 
16:45  Thorvaldsensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel eller lign.  
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16:49  Frederiksberg Runddel  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra opvaskermaskine.  
 
17:00  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:59  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:18  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm idet der var vand i melder. Foretaget eftersyn, iab.  
 
19:41  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:04  Frederikssundsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:02 Humlehusene  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker arbejde på anlægget. 

21:22  Wibrandtsvej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Åbnet front og bag klap med hydraulisk værktøj for  
eftersyn samt afbryde for batteri. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
21:49  Vilhelm Thomsens Allé  Ild i container   Ild i 400 L container samt to mindre containere, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Overdraget  

skadestedet til politiet.  
 
21:55  Vilhelm Thomsens Allé  Ild i container   Samme ildløs som sprøjten Frederiksberg var afsendt til, stoppet pr. radio.  
 
21:58  Nørre Allé   Kemikalie uheld  Ca. 1 liter Kaliumhydroxid - opløsning spildt på gulv, udlagt kattegrus på spildet og opsamlet dette,  

skyllet med vand og lagt et lag kattegrus på dette. Overdraget skadestedet til ansvarlige for lokalet.  
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22:43  Ingerslevsgade  Færdselsuheld  Færdselsuheld mellem to biler, kun materielle skader. Afspærret vejbanen, fejet og rengjort denne  

for diverse vragdele. Begge biler skubbet ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
23:51 Hvidovrevej  Eftersyn  Ild i etageadskillelse og gulv, slukket med HT. Beredskabet tryksatte opgangen for sikring af  

     flugtveje.  Loftetagen efterset med henblik på eventuelt brandspredning. En person bragt til det fri,

     iværksat iltbehandling af patient, herefter overdraget patient til ambulance. Skadeservicefirma  

     tilkaldt. Skadestedet overdraget til politi. 

00:22  Hermodsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
00:23  Thorsgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
  
00:42  Ole Jørgensens Gade  Ild i container   Container brand i det fri, slukket med HT'er.  
 
03:08  Tagensvej   Benzin udslip   Opsamling af benzinspild efter færdselsuheld. 
 
03:50 Fraligsvej  Trafik ulykke  Trafikulykke sket tidligere på natten, idet motor var helt kold. Ingen personer tilskadekommen på  

     stedet. Køretøjet lå lang væk fra kørebanen. Beredskabet foretog sig ikke yderligere. 

05:46  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
07:16 Oehlenschlægersgade Eftersyn  Ild i træstamme, slukket med vandslukker. 


