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08:41  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
08:45  Hornemanns Vænge  Brandalarm   Blind alarm, detektor aktiveret af ukendt årsag.  
 
08:54  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
09:53 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. rygning. 
 
10:17  Absalonsgade  Eftersyn  Eftersyn for røglugt på tidligere brandsted. 4. sal th. var der røglugt i et kosteskab. 
     Eftersyn foretaget i både kælder samt på 2. sal, ligeledes intet at bemærke på 3. sal, på toilet,  
     svarende til rummet direkte under 4. sals kosteskab. Røglugt og der ses brandmærker på gulv og væg, 
     som kunne stamme fra røglugten.  
 
10:23  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:34  Drejøgade   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, tændt kogeplade, havde antændt filterposer, og givet mindre brand og røgudvikling i  
     lejligheden, slukket med 5 liter vand fra vandslukker, lejligheden udluftet.  
 
11:04 Asylvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af støv fra håndværkere. 
 
11:20  Nyropsgade   Røg fra tag   Blev alarmeret til kraftig røg fra tag, ved beredskabets ankomst til stedet kunne der ikke konstateres  
     noget røg eller brand på adressen, køretøjerne blev sendt af forskellige køreveje hjem, men  
     fandt ikke nogen indikationer på røg fra tag eller brand på vejen hjem til stationen.  
 
11:44  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:46  Guldbergsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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12:50  Rådmand Steins Alle  Røg fra Lejlighed  Hjemmeplejen havde lugtet røg på svalegang, ved beredskabets ankomst til stedet, var der umiddelbart 
     intet at bemærke, men efter en gennemgang af 6 og 5 sal, lykkedes det at finde frem til en lejlighed  
     hvor en beboer havde haft brændt en flæskesteg på, beboeren havde så efterfølgende selv udluftet, så 
     der var intet for beredskabet.  
 
13:11  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:12  Krumtappen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:36  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
   
14:49  Skoleholdervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
15:35 Rødovre centrum Brandalarm  Blind alarm, påkørte sprinklere var årsag til alarmen var aktiveret. 
 
15:59  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
16:24  Hedegaardsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
16:43  Kødboderne   Brandalarm   Ild i skraldespand, Slukket ved ankomst.  
 
17:06  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
17:17  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:06  Falkoner Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
     frakoblet gruppen.  
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18:36  Toldbodgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
 
18:42  Østergade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
18:43  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
19:07  Istedgade   Eftersyn   Beredskabet sendt til eftersyn efter brand i lejlighed. Ved ankomst til stedet er ambulance og læge  
     mødt, og de har fat i beboeren og dennes søn. Lejlighed sodskadet, efter at der har været ild i fyrfadslys 
     som havde antændt dele af et fladskærmstv på sofabord. Skadeservice rekvireret, lejlighed udluftet,  
     beboer samt søn kørt til RH til observation for røgforgiftning. Skadestedet overleveret til politiet og den  
     sociale hjemmepleje.  
 
19:25 Glostrup station Elevator stop  9 personer udtaget af en 6 personers elevator, som fortsat var gået i stå. 
     Tilkaldt elevator firma for udbedring. 
 
19:38  Otto Mønsteds Gade  Eftersyn   Eftersyn for gaslugt på kontor, gennemgået med gasdetektor, intet at bemærke.  
 
22:04 Wiedersvej  Olie spild  En Lastbil med stor saltspreder, sprang hydraulikslange. Oliespild over en strækning   
     på ca 1 km. Udlagt 20 sække mob. Vejmyndigheden overtager skadestedet, med   
     henblik på skiltning om glat vej, samt udlægning af mob med lille saltspreder. 
 
22:20 Florasvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. røg fra røgkanon. 
 
22:31  Hortensiavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign..  
 
22:35  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
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22:43  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
 
23:11  Amagerfælledvej  Røg fra Institution  Røg fra institution viste sig at være et mindre bål i bål fad, som var slukket ved beredskabets ankomst,  
     der var kun lidt gløder tilbage som brændte ud mens vi var på stedet.  
 

23:27 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Bil kørt ind i kameramast, ingen personskade. Kameramast væltet.  

     Skadestedet sikret, kameramast fjernet fra vejbanen. 
 
23:50  Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
00:01  Sydhavns Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine.  
 
00:26  Gammel kongevej Elevator stop   8 personer hjulpet ud vha. 4 m. stige 
   
04:01  Trangravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en kulilte detektor var aktiveret pga. røg fra bålfade som var bragt indendørs.  
 
04:45  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
07:02  Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 


