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08:56  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
     tobaksrygning tæt på detektoren  
 
08:57  Vibeholmen   Røg fra trappe  Beredskabet sendt til røg fra elevator, med person der ikke kunne  
     komme ud. Ved ankomst er personen kommet ud, og der ses  
     konstateres svag lugt af brændt plastik. Tilkaldt elevator service  
     firma for tilsyn af elevator, og overdraget skadestedet til politiet.  
 
09:19  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet  
 
09:47  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet  
 
10:15  Jernbanegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
10:46  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
11:02  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
11:45 Herstedvestervej Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
11:59 Hvidovre strandvej Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:15  Hoffmeyers vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning  
 
12:24 Hvidovre strandvej Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:05  Sigurds gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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13:12  Frederiksberg Runddel  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
     strygejern  
 
14:13  Axeltorv   Røg fra elinstallation  Røg fra transformer til neon skilt grundet elektrisk kortslutning.  
     Afbrudt for strøm til transformer ved hovedtavle og informeret ejer  
     om at tage kontakt til elektriker for kontrol af installationen. 
 
14:45 Fabriksparken  Brandalarm  Blindalarm. Sprinkler rør påkørt med vandskade til følge. Ressourceperson tilkaldt. Firma 
     Sørger selv for følgeskade. 
 
14:47  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning  
 
14:56  Ingerslevs gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
16:42 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Solouheld med materiel skade. Udlagt absodan og oprydning. 
 
17:15  Prinsesse Charlottes  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     Gade madlavning  
 
20:43  Nørregade   Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med vandskade grundet defekt vand  
     installation. Afbrudt for vandtilførsel på ventil samt opsuget vand fra gulv i  
     baderum og opholdsrum ca. 80 m2. Opsuget vand der var trængt ned i butik, Sankt Peder Stræde 1, i  
     stueetagen, ca. 30 m og yderligere opsuget vand på ca. 30 m2 i kælder.  
     Tildækket indbo i kælder med en pressending samt tilkaldt  
     følgeskadefirma. Overdraget skadestedet til følgeskadefirma.  
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20:46  Jyllandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Hjemmeplejen, Frederiksberg med flytning af patient  
 
 
21:04 Roskildevej/  Trafik ulykke  3 biler impliceret, materiel skade, sikret og ryddet skadestedet. 
 Vallensbæk torvevej    
 
 
22:16  Sundholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
     tobaksrygning tæt på detektoren  
 
22:33  Islands Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
 
22:33 Prøvens vej  Brandalarm  Ved ankomst lugter der brændt. Laver eftersyn med termisk kamera. Finder 
     Ventilationsmotor der er varm. Sikringer til motor sprunget. Personale sørger 
     Selv for reetablere anlæg.   
 
23:12  Absalonsgade  Eftersyn   Eftersyn grundet røglugt på bagtrappe ved 4. sal.  
     Foretaget eftersyn med termisk kamera i lejligheder på 2, 3, 4. og 5.  
     sal, iab. Opsat 3 stk. røgmelder på bagtrappen. 
 
23:36  Sølvgade   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed på 2. sal under renovering.  
     Oven liggende lejlighed på 3. sal røgfyldt samt lettere røgspredning  
     til hovedtrappe. Indsat 2 røgdykkerture til eftersøgning samt  
     udluftning af lejlighed på 3. sal samt indsat 2 røgdykkerture til  
     eftersøgning, af slukning og udluftning i lejligheden på 2. sal.  
     Foretaget kontrol for brandspredning til konstruktioner med  
     termisk kamera, iab. Afsøgt lejligheder på 4. sal samt 1. sal, iab.  
     Overdraget skadestedet til skadeservicefirma.  
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00:40  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
     forsyningsledningen  
 
 
 
03:27 Jernholmen  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret pga. utæt overtryksventil i sprinklercentral. 
 
 
05:32  Solbjerg Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
     forsyningsledningen  
 
06:29  Ryvangs Allé   Person under tog  Person ramt af tog, afgået ved døden, beredskabet assisterede  
     ambulancetjenesten.     


