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08:50  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm. Upåviselig årsag. 
 
09:53  Randbølvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
     frakoblet gruppen. 
 
09.58 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm som følge af os fra madlavning. 
 
10:20  Randbølvej   Brandalarm   Fejlbetjening af anlæg under service eller reparation. 
 
10:43  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
11:21  Vordingborggade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. 
  
12:01  Otto Busses Vej  Brandalarm   Anden årsag til blind alarm. 
 
12:07  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:40  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra strygejern. 
 
15.57 Engdals Alle  Assistance  Assistance til ambulancetjenesten med løft af tung patient. 
 
16:34  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:18  Lundtoftegade  Færdselsuheld To biler impliceret. I alt 3 patienter i bilerne, samtlige med nakkesmerter. Foretaget sikring af  

Skadestedet. Assisteret ambulancetjenesten med håndtering af patienter, samtlige kørt til hospital. 
Foretaget oprydning på skadestedet. Overdraget skadestedet til Politiet. 
 

17:59  Ved Bellahøj Syd  Assistance   Assistance til ambulancetjenesten med åbning af dør. 
  
18:14  Vejlands Allé   Færdselsuheld Færdselsuheld, bil og motorcykel impliceret. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning og  
     rengøring af kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet. En person bragt til RH. 
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18:14  Tietgensgade   Olie spild   Oliespild på gade ca. 2 m2 efter færdselsuheld mellem tre biler. Udlagt og opsamlet 20 liter absodan. 
 
20:19  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
20:57  Trondhjemsgade  Gaslugt   Blind alarm, idet anmelder formentlig antog lugt fra spraymaling for gaslugt. 
 
21:17  Vester Søgade  Eftersyn   Beboeren oplyste at der var kommet røg fra et lysstofrørsarmatur da man tændte for det. Foretaget  

eftersyn med IR kamera, intet at bemærke. Opfordret beboeren at lade armaturet være slukket og 
kontakte elektriker i morgen. Opsat røgalarm i entreen. 
 

00:57  Rathsacksvej   Ild i bil i det fri  Ild i bil/motorrum, slukket med 2 HT-rør. 
 
02:09  Ragnhildgade   Spuling af gade Assistance til politiet. 
 
07:04  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet et sprinklerhoved var aktiveret ved varme fra udstødningsgas fra fejemaskine. 
 
07:25  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
07.45 Rødovrevej  Brandalarm  Intet at bemærke. 


