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08:39  Teglholm Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:47  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
09:03  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.  
 
09:40  Skellet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:52 Nyager Vænge  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag. 

10:59  Klareboderne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:01  Halfdansgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:39  Magnoliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
12:10  Amerika Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
12:24  Dag Hammarskjölds Allé  Standby  Assistance til politiet.  
 
12:49  HV Nyholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:02  Frederiksborgvej  Trafik ulykke  Ved ankomst havde en Kia påkørt en Suzuki bagfra. Skadestedet sikret med Spr. skilte samt blitzblink  

Kun mindre materielle skader samt én person med mindre nakkeskader. Tilset Pt til ambulancens ankomst, 
ambulancemandskab overtog herefter Pt. Begge biler kørt ind til siden og vognbanen fejret for vragdele.  
Politiet overtog herefter.  
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13:18  Tagensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
15:16  Kraftværksvej   Bygn.brand-Industribygning  Ild i køleskab i tekøkken. Trappe tryksat, slukket af røgdykkerhold med højtryksslange.  

Mindre vandskade fra defekt vandhane, lukket på stophane. Skadested overdraget til skadeservice. 
 
15:17 Søvangsvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet rygning.    
 
15:49  Tordenskjoldsgade  Brand-Bil i det fri  Ild i bil, slukket før ankomst, foretaget eftersyn med termokamera – foretaget mindre  

efterslukning med vandslukker, afmonteret batteripoler - skadested overgivet til politiet.  
 
17:46  Hornemanns Vænge  Eftersyn   Stoppet på radio.  
 
17:50 Mariendalsvej   Springtæppe   Assistance ved springtæppeaktion.  
 
18:24  Lersø Parkallé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:11 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 
 
21:51  Lyngbyvej   Trafikulykke   Mindre færdselsuheld, 3 patienter tilset af akutlæge, ingen medtaget til hospital.  

Området sikret under arbejdet.  
 
22:50  Prins Jørgens Gård  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
23:42  Rådmand Steins Alle Ass. til ophjælpning  Assistance Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 
 
04:15 Valnøddegården Eftersyn  Defekt Vandhane, lukket for hovedhane, overgivet til HOFOR. 
 

 


