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10:06  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:07  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:14  Burmeistergade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog røg fra rengøring af ovn for røg fra ildløs. Eftersyn foretaget, iab.  
 
13:03  Tom Kristensens Vej  Eftersyn   Eftersyn efter ild i biopejs, området gennemgået, intet fundet.  
 
13:23  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:30  Rigsdagsgården  Brandalarm   Fejl på detektor, denne frakoblet og anlæg reetableret.  
 
15:36  Jyllandsvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient.  
 
18:56  Lersø Parkallé  Trafikulykke   Færdselsuheld, oprydning af kørebane, køretøj løftet ind til siden med redningskran.  
 
19:59 Lykkebovej/ Vigerslev alle Brand andet  Assistance til politiet. 
 
20:16  Jagtvej   Røg fra Lejlighed  Ved ankomst oplyser anmelder om røglugt på trappen. Grundet særlige adgangsforhold og melding på 
     9. etage, påbegyndes udlægning til stigrør. Ved røgdykkernes ankomst til etagen, konstateres røg fra  
     madlavning. Lejlighed udluftes, ingen yderligere indsats.  
 
21:37 Motorring 3  Trafikulykke  Sikring af skadested. Væltet lastbil med stor materiel skade. Demonteret batteripoler samt udlagt  
     absodan. 
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00:50  Guldbergsgade  Brand-Bil i det fri  Ild i sæde på bil. Siderude smadret for adgang, slukket med højtryksslange.  
     Stedet overdraget til politiet.  
 
02:00 Kettegårds alle  Redning fastklemt Ass. til skadestuen med afklipning af ring. 
 
02:02  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
02:04  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
03:19  Lille Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra røgkanon/scenerøg. 
 
06:17 Motorring 3  Trafikulykke  Assistance til væltet lastbil med supplerende skæreværktøj. Falck på stedet. 
 


