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08:43  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:15  Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:18 Cathrine Boothsvej Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:24  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:19 Avedøre Havnevej/ Oliespild  Færdselsuheld mellem varevogn og personbil. En tilskadekommen, indbragt til skadestue. 

Amagermotorvejen   Udlagt absodan pga. mindre oliespild 
 
12:14 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
12:38  Dannebrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:51 Sognevej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:00  Dr. Priemes Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.  
 
13:28  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:31  Svenskelejren  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
13:33 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:22 Hvidovrevej  Trafik ulykke  Tre biler kørt sammen. To personer tilset af ambulancetjenesten. Ikke behov for skadestue. 
 
16:35 Ejby Mosevej  Ild i bygning  Ild i affald, slukket af personale inden beredskabets ankomst. 
 
16:56  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Plasticpose glemt på tændt kogeplade. Bolig ventileret vha. naturlig ventilation.  
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17:21  Nørre Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.  
 
18:47  Sundholmsvej  Brandalarm   Ild i tøj på gulv i værelse, slukket med vandslukker, værelse ventileret. 
 
19:15  Nørrebrogade   Eftersyn   Assistance til Politiet i forbindelse med fund af fyrværkeri i kælder under butik, lager af overskydende 

lovligt fyrværkeri fra salget i 2016, ejer af butik blev pålagt at få fjernet dette øjeblikkeligt af leverandør, 
Politiet optager rapport til sigtelse. 

  
20:25  Trangravsvej   Brandalarm   Påsat brand i papirhåndklæde på toilet, var slukket ved beredskabets ankomst,  

eftersyn foretaget intet at bemærke.  
 

21:26  Hørhusvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
22:19 Nordmarks Allé Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
23:11  Krimsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
23:19 Kettegårds Allé Ild i bil  Slukket med HT ‘er tilsat skum 
 
00:04  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Vand i melder af ukendt årsag, melder frakoblet, personale på stedet underrettet.  
 
01:21  Sundholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
01:25  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
04:06  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret, af en linnedvogn der havde ramt dette på gangen.  
 
05:55  Hareskovvej   Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem 2 biler, alle ude af bilerne ved beredskabets ankomst, Sikring af skadested. 

Biler flyttet ind til siden så trafikken kunne fortsætte, let oprydning. Skadested overdraget til Politiet. 
 
07:35  Godthåbsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 


