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08:22  Lyngbyvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
08:53  Julius Valentiners vej Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient.  
 
09:10  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
09:39  Holmbladsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
09:44  Farumgade   Brandalarm   Blind alarm, detektor var aktiveret af støv fra håndværkere. 
 
09:44  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
10:08  Kalvebod Brygge  Brandalarm  Blind alarm, detektor var aktiveret af støv fra håndværkere.  
 
12:19  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, detektor var aktiveret af støv fra håndværkere. 
 
12:49  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved håndværkers arbejde på rørsystemet.  
 
12:49 Hedemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. damp/os fra madlavning.   
 
14:12  Fensmarkgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
14:13 Vognporten  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af damp fra rengøring.  
 
14:42  Niels Ebbesens Vej  Eftersyn   Ved beredskabets ankomst konstateres røgudvikling fra madlavning  
     Udluftet lejligheden. I øvrigt intet at bemærke. 
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15:21  Anker Heegaards Gade  Brandalarm   Blind alarm, detektor var aktiveret af støv fra håndværkere. 
16:21  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra tørretumbler. 
  
17:13  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
19:19  Energiporten   Ild i el skab   Personalet havde slukket brand i olie på isoleringsmateriale med pulverslukker før beredskabets 
     ankomst. Vejledt om tilsyn og øget overvågning.  
 
19:48  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:53  N. Jespersens Vej  Ild i bil   Ved ankomst fuldt udviklet brand i kabine, slukket med HT-rør tilsat skumvæske.  
     Skadested overdraget til Politiet.  
 
23:16  Weidekampsgade  Røg fra trappe  Ild i affaldscontainer under affaldsskakt, slukket med HT-rør. Ventileret kælderrum igennem P-
     kælder samt udluftet trappeopgang. Foretaget eftersyn i stuelejligheder for evt. røgspredning, iab.  
 
23:49  Herholdtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad.  
 
23:49  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
23:55  Utterslevgård   Elevatorstop   Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud.  
 
02:18  H.C. Andersens  Brandalarm   Ved ankomst konstateres røg i restauranten. Person der overnatter  
 Boulevard    i bygningen oplyser han har slukket ild i en skraldespand. Restauranten udluftet.  
 
05:54  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, detektor var aktiveret af støv fra håndværkere.  
 


