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08:53  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm idet kuliltedetektor var aktiveret antageligt af dampe fra kloak. Foretaget eftersyn iab.  
 
08:54 Holbækmotorvejen Trafikulykke  Trafikulykke i mellem en lastbil og personbil. Mindre materielskade. En person overdraget til  
       ambulancetjenesten. Oprydning foretaget.   
 
09:15  Esther Møllers vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:28  Frederiksberggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
      detektoren.  
 
10:18  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på   
       detektoren.  
 
10:32  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:02  Skoleholdervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.  
 
11:09  Møntergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
   
11:40 Skanderupvej  Eftersyn  Røgmelder aktiveret i opgang uden grund. Muligvis på grund af fladt batteri.  
 
12:28  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:47  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
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14:17  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 

14:43  Nicolai Eigtveds Gade  Eftersyn   Rumslukningsanlæg udløst manuelt ved fejl i serverrum. Foretaget eftersyn med åndedrætsværn    
       anlagt. Iab. Medarbejder på stedet sørger for retablering af rumslukningsanlægget (Argonite).  
 
14:51  Frederikssundsvej  Røg fra Lejlighed  Ild i køkken med tilhørende inventar. Kraftig røgudvikling gennem vindue. Afslukket køkken med HT-   

rør. Rejst drejestige til tag for kontrol af loft. Indsat to hold fra slukningsenheden på loft over hhv.    
opgang 91 og 93. Sprængt 3 døre for adgang på loft. Efterset loft med termokamera, lidt røg udluftet 
gennem tagvinduer. Ventileret trappeopgang. 1 person fra brandlidte lejlighed kunne selv forlade 
denne.  

 
15:14  Jernbane Allé   Trafikulykke   Personbil kørt op bag i skraldebil. Sikret skadested. Tilset fører og passager fra personbil til  
       ambulancepersonel kom frem. Ingen personer på hospital. Opsamling af div. stoffer samt rengøring af  

kørebanen, kørt personbil ind til siden. Politiet overtog skadested.  
 
15:45  Thomas Koppels Allé  Assistance  Udskiftning af nøgle i nøglecylinder efter indbrud.  
 
15:57  Apollovej   Forurening   Dieseltank på gaffeltruck på lastbil slået læk efter sammenstød med gummiged. Ved beredskabets  
       ankomst er der opsamlet dieselolie i murerbalje samt strøet grus på vejen. Opsuget resterende olie i  
       tank med pumpe og fejet oliemættet grus sammen. Aftalt afhentning af dette med Vej og Park.   
       Rengjort kørebane med HT-rør tilsat skum. Monteret plastik under defekt tank for at imødegå spild    
       under transport.  
 
16:34 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
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16:50  Esther Møllers vej Brandalarm  Udrykning reduceret til sprøjte alene efter telefonisk melding fra maskinmester om at det var samme    
       gruppe som i formiddags. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Samme  
       detektor som tidligere på dagen.  
 
18:15  Ved Slusen   Assistance  Assistance til Region H med marinebåre til mors.  
 
18:40  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning. 
 
22:57  Prins Constantins Vej  Ild i bil  Bil overtændt ved beredskabets ankomst. Slukket med HT-rør tilsat A-skum. Kølerhjelm åbnet med  
       elektrisk spreder for afmontering af batteri. Politi overtog skadested. Retableret centralskab på Prins  
      Constantins Vej 3 som var gået i forvarsel grundet indtrængende røg gennem åbentstående vindue  
       på trappe.  
 
23:23 Brøndbyøstervej Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.  
 
03:42  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:51 Lavendelstræde Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning. 


