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08:09  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:05  Strandboulevarden  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
10:08  Rådmand Steins Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra glemte viskestykker på kogeplade.  
 
12:03  Valby Langgade  Oversvømmelse  Lightergas antændt efter fyldning af plejepersonale. Plejebolig røg og vandskadet. Mobilt  
     sprinkleranlæg udløst.  

 
12:43 Prøvensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:38  Ægirsgade   Eftersyn   Benzin lugt i kælder. Intet benzinspild fundet. Kælder og opgange udluftes.  
 
14:05  Torvegade   Trafik ulykke  Person påkørsel, cykellist under lastbil, skadested afspærret, assistance til ambulancetjenesten,  

kvæstet person udtaget på spinebord, skadested overdraget til politi. 
 

15:05  Kilevej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
15:53  Volosvej   Eftersyn  Brand i trådkurve i vaskerum, slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget - iab.  
 
17:19  Ørestads Boulevard  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

17:26  Filosofvænget  Eftersyn   Røg fra bil, oliefyr i bil ryger når det starter ca. med 4 min mellemrum, politiet overtager  
skadestedet, ringer til ejer og få ham til at slukke for dette og køre til service. 
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17:58  Tuborgvej   Springtæppeaktion Assistance til politiet. 
 
18:17  Radissevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:30  Kilevej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
19:19  Humletorvet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
19:31 Kroagervej  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

20:01  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blink og skab ikke aktiveret ved ankomst.  
 

20:26  Kastrupvej   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, røg fra madlavning som var brændt på, ellers intet at bemærke.  
 
21:40 Rødovre Station Røg fra bygning Ild i kælder, slukket med 2. HT. Kælderen eftersøgt og efterfølgende ventileret med overtryk. Politi  

     overtog skadestedet. 

22:46  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsnets ankomst.  
 
23:37 Frederiksberg Alle Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
23:47  Kong Georgs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 

 


