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08:35  Røsågade   Ild i affald   Ild i skrald på gaden fra skraldevogn, slukket med 2 HT'er.  
 
09:01 Radisevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:15  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
     detektoren. 
 
08:15 Stationsparken Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 
 
09:57 Frederikssundmotorvejen Forurening  En bil i nødsporet, beredskabet foretog eftersyn, intet at bemærke.  

12:03  Vindmøllevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:35  Carl Plougs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
14:43  Duevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
15:13 Strandskolevej Trafik ulykke  Trafik ulykke, beredskabet sikrede skadested 

15:21  Apollovej   Ild i container  Mindre brand i træbeklædning i container, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
15:22  Vesterbrogade  Eftersyn  Eftersyn for røglugt. Viste sig at beboer havde holdt lighter op til ventilation i baderum for at se om  

der var træk og muligvis antændt lidt støv. Foretaget eftersyn, iab.  
 

16:37  Østrigsgade   Eftersyn  Melding om ild i skraldespand. Foretaget eftersyn, intet fundet.  
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17:21  Toftegårds Allé  Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
18:20  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen  

19:58 Turpinsvej  Trafik ulykke  Trafik ulykke mellem to personbiler, beredskabet sikrede skadestedet og efterfølgende ryddet  

     kørebanen for vragdele. Skadested overdraget til politi. 

21:41  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra overrevet dampledning til  
dampbad. 
 

23:40  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:02  Martensens Alle  Ass. til ophjælpning  Ass. Til ophjælpning. 
 
00:13 Hovedvejen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

00:19  Vagtmestervej  Redning  Ass til politiet 2 plader taget ned fra tag.  
 
01:02  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren 
 
07:40 Banemarksvej  Brandalarm  Ild i truck under halvtag, slukket før beredeskabet ankomst af ansatte med slangevinde,                                                            

     beredskabet fortog eftersyn, iab. 

  


