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 08:14 Frederiksberg  Brandalarm Evakueringsøvelse Frederiksberg Rådhus. 
 Bredegade 

 08:21 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 08:46 Troels-Lunds Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 08:52 Scandiagade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 09:35 Constantin Hansens Gade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 10:51 Rødovre Centrum Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret af tobaksrygning. 

 10:55 Nygårds Plads Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret kraftig damp/os fra madlavning. 

 11:23 Tranehavevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 11:52 Tagensvej Ild i elinstallation  Ved ankomst konstateres røg på gangareal. Mindre ildløs i kabelkasse. Gang, værelse og loftsområde efterset. 
 Diverse konstruktion omkring kabelkasse brækket op. Ildløs slukket med CO2. Skadeservice og elektriker tilkaldt. 

 12:01 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 14:26 Lundtoftegade Brandalarm Glemt plasttermokande på komfur slukket før brandvæsenets ankomst, foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 14:42 Kenny Drews Vej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 14:51 Meldbyvej Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret af upåviselig årsag. 

 16:36 Rødovre Parkvej Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret af røg fra røgkanon. 
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 16:55 P. Knudsens Gade Trafikulykke Færdselsuheld. 1 patient tilset og overgivet til ambulancetjenesten. 
Efter ankomst udvikles der røg og mindre brand i motorrummet på det ene køretøj.  
Ildløs slukket med højtryksslange. 

 17:05 Rønnegade Brandalarm Energen anlæg udløst grundet overophedning i serverrum. Aircondition tændt og anlæg reetableret. 

 18:57 Kastrupvej Trafikulykke Færdselsuheld, ydet førstehjælp til patient og overgivet denne til ambulance ved dennes ankomst. 
 Foretaget oprydning efter færdselsuheld, bil trukket ind på fortov. 

 19:52 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 20:00 Ørestads Boulevard Trafik ulykke Færdselsuheld, sammenstød mellem indsatslederkøretøj og personbil.  
 En tilskadekommen, skånsomt udtaget og overdraget til ambulancetjenesten. 
 Foretaget oprydning efter færdselsuheld. Skadested overdraget til politiet. 

 20:23 Hovedvagtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:47                      Islelund Ild i lejlighed Ild i madras, slukket af beboer før brandvæsnets ankomst.  
   Foretaget udluftning samt eftersyn med termisk kamera. Intet at bemærke.   

 21:40 Himmerlandsvej Røg fra Lejlighed Ved ankomst konstateres røg i lejlighed. Opgang tryksat før indtrængning. 
 Fundet mindre glødebrand i affald/byggematerieler. Gløder mv båret til terræn. 
 Skadested overdraget til politi og skadeservice. 
 
  21:59                      Rødovre centrum                  Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret ved brug af parfume.  

 22:37                      Nyelandsvej Eftersyn Eftersyn efter ild i gardin, slukket af beboer før ankomst. Kontrol md termisk kamera, intet fundet. 
 Skadeservice tilkaldt. 

 23:38 Østerbrogade Redning Andet Assistance til politiet, sikkerhedsjording af kørestrøm. 
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 23:42 Hoffmeyersvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

 00:19 Lundtoftegade Mindre brand i det fri brand i 2 containere, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 00:31 Hovedvejen Brandalarm Falsk alarm, alarmtryk aktiveret af ikke identificeret person. 

 01:05 Doktorhaven Eftersyn Ældre forvirret mand troede der var ild i nogle ledninger. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
    Hjemmeplejen tilkaldt, for et besøg hos manden. 

 05:55 Bodilsgade Eftersyn Eftersyn for 2 aktiverede røgalarmer i opgang, intet at bemærke. 
 


