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08:25  Østbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgspray. 
 
08:38  Apollovej   Naturbrand-Mindre brand  Mindre ildløs i hult træ. Slukket med højtryksslange. 
 
09:10  Saxogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra håndværkers arbejde. 
  
09:28  Jagtvej   Naturbrand-Mindre brand  Melding om mindre ildløs i skraldespand. Foretaget eftersyn intet fundet. 
 
10:08  Tesdorpfsvej  Spuling af gade   Spuling af gade efter ulykke. 
 
10:09 Langagervej  Brandalarm  Blind alarm. Støv fra håndværkeres arbejde. 
 
10:21  Saxogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra håndværkers arbejde. 
 
10:34 Kettegård Alle  Røg fra lejlighed Ved ankomst en del røgudvikling. Indsat et hold for afsøgning. Slukket ild i papir med et HT-rør. 
 
10:53 Hans Bogbinders Alle Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
11:06 Bjerringbrovej  Ild i bil  Ingen brand. Røg fra varm motorolie på motorblok. 
 
11:44  Nitivej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
12:24  Molestien   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
 
12:39  Randbølvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets ankomst. 
 
12:54 Avedøre Station Personpåkørsel  Foretaget oprydning på skadestedet. 
 
13:17 Hovedvejen  Brandalarm  Blind alarm. Støv fra håndværkeres arbejde. 
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13:21  Randersgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:40  Jagtvej   Ild i skraldespand Intet fundet på adressen, muligvis slukket af forbipasserende før ankomst. 
 
14:04 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm. Os fra madlavning. 
 
14:05  Amerikavej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren. 
  
14:18  Holger Danskes Vej  Ass. til ophjælpning  Ophjælpning af borger, Frederiksberg Kommune. 
  
15:11  Uplandsgade   Færdselsuheld   Intet at bemærke. 
 
15:12  Kertemindegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
15:36  Østbanegade   Røg fra trappe   Beboere anmelder røglugt. Ved beredskabets ankomst, let røglugt på etagen, alle lejligheder på flere etager 

gennemgået. Anvendt termisk kamera. Intet fundet. 
  

16:07  Folkvarsvej   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, stammede muligvis fra rygning i anden lejlighed. Intet foretaget. 
  
16:40  Åkandevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
16:54  Øster Allé/Nørre Allé  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 
  
17:55  Amager Boulevard  Assistance til Ambulance  Assistance til ambulance i forbindelse med faldulykke. 
  
18:30  Trangravsvej   Brandalarm   Alarm aktiveret af os fra indendørs pejs. 
  
19:37  Grundtvigsvej   Eftersyn   Lettere røg fra aftræksbrønd fra tørretumbler. Beboer havde slukket med vand. Området ventileret og vejledt 

om rensning af brønd.  
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20:34  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
21:09  Rådmandsgade   Ild i affald  Ild i mindre plastbeholder eller lign i skolegården, slukket med vandslukker.  
 
21:30  Skindergade   Eftersyn   Ved brandvæsnets ankomst, konstateres det at der har været en elektrisk kortslutning i el-skab i opgangen på 4. 

sal, strømmen afbrydes og elektriker tilkaldes via ejendommens vicevært. 
  

22:02  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
03:14 Byvej  Bygningsbrand, carport Ild i drivhus. Slukket brand i bevoksning og plastik. 
 
04:15  Nørregade   Ild i skraldespand Påsat brand i skraldespand, slukket med HT. 
 
05:31 Høvedstensvej  Brandalarm  Blind alarm. Aktiveret af damp fra sprunget fjernvarmerør. 
 
06:39  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  
06:41  Kongelundsvej/Slusevej  Redning Andet   Assistance til politiet. 
  
07:00  Sundkrogsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 


