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08:54 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af udløst røgkanon. 
        
09:01  Gammel Mønt  Røg fra trappe  Blind alarm, idet anmelder antog tyverisikringsrøg for ildløs.  
 
09:28  Nordens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
10:14  Svendsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen  
 
10:15  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:13 Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
11:28  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
11:28  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en fotografs arbejde, som derved ramte    
       linjedetektoren.  
 
11:42  Saxogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:16  Emdrup Vænge  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
12:40  Banemarksvej  Brandalarm  Røgudvikling fra komprimator i bygningen. Ansatte har forsøgt at slukke branden med 2 vandfyldte   
       slangevinder. Et røgdykkerhold indsat til begrænsning af branden. Maskinen åbnet og tømt i  
      samarbejde med de ansatte. Slukket med 1 x HT-rør. Eftersyn foretaget med termisk kamera, iab.  
 
12:48  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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13:34  Gammel Kongevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra popcorn i mikrobølgeovn. 
 
13:56  Helsinkigade   Røg fra lejlighed  Ild i el og teknikskab, slukket med pulverslukker af elektriker på stedet. Vandskade i flere lejligheder på  

   etager under.  
 
13:58  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:06  Ryesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:27  Vibevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
15:16  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:10  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:16  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:44  Tietgensgade   Eftersyn   Eftersyn for røg i restaurant. Ingen røg ved vores ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera iab.  
 
17:06  Amagermotorvejen Trafikulykke   Tre biler kørt op bag hinanden med lav hastighed, ingen personskade. To spor spærret, et spor åbent.  
      Sikret skadestedet og foretaget oprydning. To biler kunne selv køre fra skadestedet, en bil skubbet ind  
       i nødspor. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
18:14  Kalvebod Brygge  Trafikulykke   Assistance til politiet med oprydning efter færdselsuheld, ved ankomst blev det ikke brug for  
       beredskabets assistance.  
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19:28  Center Boulevard  Trafikulykke   Trafikulykke uden fastklemte. Ved ankomst til stedet, kunne vi konstatere, at det drejede sig om  
       sikring af skadestedet, samt en oprydningsopgave. Vejbanerne blev ryddet for div. væsker og  
       vragdele.  
 
20:01  Vilhelm Topsøes Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.  
 
20:59  Per Henrik Lings Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:54  Helsinkigade   Assitance  Åbning af døre til brandcentral, service opgave.  
 
22:29  Østrigsgade   Ild i knallert  Ild i knallert slukket med 1 HT. 8 m2 træværk brandskadet. Knallert udbrændt. Politiet overtaget  
      skadestedet.  
 
22:54  Fortkaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:35  Valmuevej   Eftersyn   Eftersyn af alarm fra intern røgmelder. Ejendommen undersøgt, intet at bemærke.  
 
01:59  Ottiliavej   Eftersyn   Assistance til vandskade. Skaden lokaliseret til rengøringsrum på 1. sal. Dør skånsomt opbrudt for  
      adgang. Håndvask løbet over formentlig på grund af forstoppelse i afløbsrør. Vandskade på gulv i  
       gangareal og i 2 køkkener, samt i lejlighed på 1. sal. Følgeskadebekæmpelse blev opstartet, og senere  
        overgivet til skadeservice firma. 
 
02:05  Hvidovrevej  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.  
 
02:43 Park Alle  Ild i skraldespand Ild i skraldespand i busskur, slukket med 1 x HT-rør. 


