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08:13  Sundholmsvej   Brandalarm   Ild i papirkurv på værelse, slukket af personalet med slangevinde ved beredskabets ankomst.  
      Personalet havde også fået beboer ud fra værelset ved ankomst. Beboer tilset af ambulance. Foretaget  
      udluftning af værelse med ventilator samt eftersyn. Skadeservice tilkaldt for eftersyn af værelse.      

Skadestedet overdraget til politiet.  
 
08:26  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på    
       detektoren.  
 
08:41  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:32  Hyltebjerg Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:43  Nyelandsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor (intern røgmelder) var aktiveret på grund af støv fra håndværkers   
       arbejde tæt på detektoren. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
10:01 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på      
       detektoren.  
 
11:30  Ågade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
11:39  Titangade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning (brødrister).  
 
12:38 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:07  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på      
       detektoren.  
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13:25  Roskildevej  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand i det fri, slukket med vand fra en vandflaske.  
 
13:49  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på    
       detektoren. 
 
14:14  Klerkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
14:29  Samsøgade  Trafikulykke  Oprydning samt flytning af køretøjer efter færdselsuheld. Ingen personskade, kun materiel skade.    
       Rekvireret politiet for afklaring af skyldsspørgsmål blandt de to implicerede parter. Afviklet    
       skadestedet, hvor de to biler blev kørt ind til siden og påsatte minestrimmel samt opsamlet diverse       
       vragdele fra kørebanen.  
 
16:00  Borgmester    Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

Christiansens Gade 
   
17:46  Kærskiftevej  Eftersyn  Eftersyn efter ild i olie i gryde. Røgfyldt rækkehus. Eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.    

Udluftet rækkehus med overtryksventilator. Vejledt beboer om at ringe 1813 ved ubehag efter røg.   
Ophængt to røgalarmer.     

 
18:06 Mjølnerparken Ass. til politiet  Assistance til politiet med opsætning af lys.  
 
19:23  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Røgudvikling fra mindre ildløs i stikprop i forbindelse med brug af støvsuger. Mindre røgspredning til    
       Indtilliggende lokaler og teatersal. Foretaget eftersyn på loft samt udluftning ved naturlig ventilation  
       via vinduer. Intet at bemærke.  
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20:12  Kildegården   Røg fra lejlighed  Røgudvikling fra lejlighed. Opgangen røgfri. Beboer ude, samt resten er opgangen evakueret. Indsat   
      røgdykkerhold for eftersyn. Konstateret branden slukket ved ankomst i og omkring bioethanol pejs.   
      Overtryksventilleret lejligheden og tilkaldt skadeservice. Beboer overdraget til ambulancetjenesten.  
 
20:44  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på    
       detektoren.  
 
21:51  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
00:33     Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
04:11  Nørre Voldgade  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, falsk alarm, ingen ildløs i skraldespand.  
 
05:30  Bisiddervej   Røg fra bygning  Røg fra kælder, idet stearinlys havde startet glødebrand, slukket før beredskabets ankomst.  
       Ventileret kælder med overtryksventilator. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
06:50  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


