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08:55   K-Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
09:09   Dampfærgevej   Olie spild    Assistance til politiet ifm. med sunket skib.  
 
09:12   Nørre Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
09:33   Peter Bangs Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 

09:38  Farverland  Brandalarm  Blind alarm, central aktiveret ved en fejl. Tekniker på stedet. 

10:02   Nørre Voldgade   Brandalarm   Eftersyn, intet at bemærke  
 
11:26   Klerkegade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 

11:30   Julius Bloms Gade  Ild i bil  Ild i lift, slukket med HT.  

11:50  Klydevej  Ild i villa  Ved ankomst er udestuen overtændt med brandspredning til stue. 
      Et røgdykkerhold indsættes for afslukning af udestuen med 2 HT rør til udvendig slukning. 
      Andet røgdykkerhold indsættes igennem hoveddøren til afsøgning og af slukning 
      indefra hvor stuen også brænder. Gasflaske i gasvarmeovn tages ud og står og  
      afgasser da sikkerhedsventilen er åben. Overdraget brandstedet til skadeservicefirma. 
  
11:56   Rigsdagsgården   Brandalarm   Røglugt i skunkrum på 3. sal formentlig grundet mindre ildløs i tagrende/nedløbsrør  
      med røgindtrængning til skunk. Slukket med vandslukker samt HT-rør fra stigetop.  
      Foretaget eftersyn for røgspredning i skunk og hulrum på samtlige etager fra kælder  
      til 3. sal, iab. Evakueret 2. sal i samråd med repræsentanter fra Folketinget.  
      Overdraget skadestedet til politiet. 

 
12:42  Høvedstensvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:12   Hovedvagtsgade   Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
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14:22   Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet 
 

15:00   Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:16  Humlehusene  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. tobaksrygning. 

15:37  Kettevej  Olie spild  Oliestuds på lastbil påkørt og deraf oliespild, udlagt absol. Lastbil bort bugseret. 

15:42   Hovedvagtsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

16:29   Dortheavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:33   Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:02   Borgmester Fischers Vej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
17:12  Rødovre centrum  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. rygning. 
 
17:47   Gammel Kongevej  Ild i skraldespand  Slukket med HT-rør. I øvrigt intet at bemærke.  
 
19:57   Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet. 
 
      
20:03  Kirkeskellet  Ild i bygning  Kraftig ild i villa udlagt B/C slanger. Ingen spredningsrisiko til nærliggende bygninger. 
      Grundet asbest i bygningen, blev der foretaget særlig behandling af mandskabets dragter og materiel. 
      Ingen personskade iforb. med branden. Overdraget skadestedet til skadeservicefirmaet recover. 
 

20:12  Vængedalen  Ild i kolonihavehus Ved ankomst til adressen, var styrker fra beredskab øst mødt og i gang med at slukke ild  

      i kolonihavehus. Ikke behov for Hovedstadens beredskab. 
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20:27  Køge Bugt motorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested. 2 biler støt sammen, 2 personer tilset af ambulance tjenesten. 

      Oprydning efter færdselsuheld foretaget. 

20:58   Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 
 
00:31   Prins Jørgens Gård  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:41   Rigsdagsgården   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
01:15   Gyldenløvesgade   Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret pga. røg fra antændt lanterne. 
 
03:29  Bredager  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.   

06:46   Krumtappen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
  

 


