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09:35  Natalie Zahles Vej  Brandalarm.   Udrykning afsendt samtidig med tekniker melder, at der arbejdes på ABA-anlægget.  
 
09:44 Søndre Ringvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 
 
09:48 Egegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet brug af deodorant.  

10:24  Strødamvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til ambulancetjenesten med nedbæring af patient.  
 
11:54  Købmagergade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

12:27  Følager   Ild i græs  Ild i ca 1 m2 græs slukket af folk fra NCC inden beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.  
 
13:42  Kertemindegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:56  Under Krystallen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:13  Kalvebod Brygge  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
16:11  Blegdamsvej   Eftersyn  Alarmklokke aktiveret, formentlig intern varslingsanlæg. Varmemester orienteret og tilkalder  

tekniker. 
 

16:53 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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19:14 Oksens Kvarter Brandalarm  Ildløs på toilet, som havde bredt sig gennem ovenlysvindue til tagkonstruktion ”bulit-up tag” 

    Hurtig og effektiv indsats med HT direkte på brand og indsættelse med tågesøm på   

    standsningslinje på tag hindrede større tagbrand. Politi overtog skadestedet. 

 
19:23  Vermlandsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

20:30  Dalslandsgade  Røg fra Lejlighed  Glemt gryde med madolie på tændt komfur. Gryde med indhold ødelagt. Lejlighed og  
     trappeopgang fra 4.- 6. sal røgfyld. Udlagt HT- rør til 4. sal, ikke i brug. Efterset elevatorskakt.  
     Beboer havde selv slukket gryden og udluftet via hovedtrappe. Først tryksat siden udluftet  
     trappeopgang med overtryksventilator. Politi overtog skadested. 

 
22:17 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Trafik ulykke på motorvejen mellem 2 personbiler, beredskabet sikrede skadestedet, samt ryddet  

     kørebanen for vragdele. Politi overtog skadested.   

23:43 Hornemanns Vænge Ild i container  Ild i plastik container slukket med 1. HT. 

01:24  Øselsgade   Ild i bil  Blind alarm. Eftersyn foretaget, ud over lidt papiraske intet fundet. Politiet overtog. 
 
02:11 Brøndbytoften Ild i bil  Ild i flere personbiler med brandspredning til bygning med trykflasker på nabogrund. Indsat fra

     station Hvidovre med 2 HT. Til af slukning af biler, samt hindre brandspredning. Station Glostrup

     indsat med C-rør til af slukning og køling af skur med trykflasker. Skadestedet ovedraget til politi. 

02:33  Center Boulevard  Ild i container  Ild i container forsøgt slukket af personale inden brandvæsenets ankomst. Slukket med HT-rør  
påsat skumforsats. Henstillet til personale at holde øje med containergård.  
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03:54  Dronning Elisabeths Allé  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

03:55  Esther Møllers Vej Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:04 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:27 Gammelager  Brandalarm  Blind alarm idet et utæt sprinkleranlæg havde aktiveret alarmen. 


