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09:22  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 
  
09:54  Harald Kiddes Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til ambulancetjenesten med løft af patient. 
 
10:30  Vester Farimagsgade  Ild i bil   Ild i motorrum på varebil. Slukket af civile vha. en pulverslukker, før HBR ankomst. Foretaget  

efterslukning med et HT-rør. Varebil skubbet ind til siden og færdslen genoprettet. 
  

11:36  Saxogade   Springtæppeaktion  Springpude opstillet i forbindelse med politiforretning. Ej anvendt. 
  
12:34  Nørrebrogade   Røg fra kælder  Svag røglugt i kælder ved ankomst. Eftersyn foretaget i kælder, stue samt 1.sal,  

med termisk kamera. Intet fundet. 
  

12:50  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
13:16  Tranehavegård  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:36  Raffinaderivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde. 
 
13:36 Fortvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
14:08  Vibeholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning. 
 
15:10 Motorring 3  Færdselsuheld Foretaget sikring samt oprydning på skadestedet. En person overdraget til ambulance. 
 
15:57  Gyldenløvesgade  Assistanceydelse  Assistance til Københavns Kommune med bjærgning af glascontainer, som var skubbet i Peblinge  

sø. Ydermere blev der bjærget ca. 40 glas og flasker fra bunden. 
 

17:48  Peter Bangs Vej  Oprydning efter FUH Foretaget oprydning på skadestedet. 
 
19:18  Ny Carlsberg Vej  Assistanceydelse  Assistance med adgang til TDC-tekniker. 
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20:04  Reventlowsgade  Ild i affald   Stoppet under fremkørsel. 
  
20:16  Møllegade   Eftersyn for røglugt En gryde var brændt på. Køkkenet ventileret vha. naturlig ventilation. 
 
20:31  Rødovre Centrum  Brandalarm   Blind alarm som følge af damp/os fra madlavning. 
 
22:44  Banegårdspladsen  Ild i container   Ild i affaldsbeholder. Slukket med et HT-rør. 
  
23:44  Danasvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning. 
 
06:21  Rentemestervej Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
06:36  Mandelvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:28  Randersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlæg. 
  
07:59  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning. 


