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08:07  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon.  
 
08:35  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad. 
  
09:33  Langelandsvej  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på 
     detektoren. Melderen var en hjemme røgmelder.  
 
09:58  Kvægtorvsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
11:12  Ahornsgade   Røg på trappe  Røg fra køkken, grundet glemt stegepande på komfur. Slukket for komfur, og udluftet lejlighed vha. 
     naturlig ventilation. Politiet overtog skadested.  
 
11:22  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
     
 
11:43  Læderstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
11:48  Tartinisvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
12:12 Lucernevej  Ild i bygning  Ildløs i træbeklædning efter brug af ukrudtsbrænder, slukket med et HT-rør. 
  
 
12:35  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:09  Gemmet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 

13:31  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
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14:13  Platanvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
14:23  Vigerslev Allé  Personredning  Foretaget sikring af skadested (sporområde) ved standsning af Kirkegårds Allé togdrift, placering 
     af vagter, en i  hver retning, for visuel kontrol med evt. tog på vej ind på skadestedet samt 
     påmontering af skinnestropper på begge spor til regionaltog. Etableret adgangsvej via 4m-stige ned 
     af skrant ved bropille. Konstateret frit tilgængelig person ved bevidsthed ved siden af udadgående 
     spor til S-tog. Assisteret ambulancepersonel og akutlæge med bjærgning af patient fra banegrav op 
     til fortov. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
14:37 Gammel Køge landevej Trafik ulykke  Sikring af skadested. Flere biler støt sammen, 2 patienter blev indbragt til skadestuen. 
     Foretaget oprydning af skadestedet og overdraget dette til politiet.  
 
15:07  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
17:00  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:02  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:55  H.C. Andersens  Ild i affald   Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  
 Boulevard  
 
18:39  Esthersvej   Gasudslip   Melding om ild i gastilslutning til gasgrill. Slukket af beboer. Udrykning stoppet på radio.  
 
19:29  Bådehavnsgade  Dyreredning   Svane viklet ind i fiskesnøre. Svanen indfanget og frigjort, og derefter genudsat.  
     Ingen synlige skader.  
 
19:51  Nygårdsvej   Brandalarm  Eftersyn/ Hjemme røgmelder aktiveret. Dør taget for adgang. Eftersyn iab. Dør repareret og påsat 
     hængelås.  
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20:34  Lipkesgade  Eftersyn  Hjemme røgmelder aktiveret. Dør til bolig taget for adgang. Eftersyn iab.  
     Beboer kom hjem imens og modtog nøgler til påsat hængelås.  
 

21:05  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:04  Ryesgade   Brandalarm   Tabt cigaret havde antændt sofa med en glødebrand. Brand slukket af mobilt sprinkleranlæg. 
     Personalet havde fået beboer ud af lejligheden. Beboer havde ikke brug for ambulance.  
     Lejlighed udluftet og eftersyn foretaget med termisk kamera. FE med vandskademodul rekvireret, og 
     fik opsuget en del vand. Skadeservice overtog skadested.  
 
22:16 Tornehøj  Ild i knallert  Slukket med et HT-rør.  
 
01:11  Dalgas Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg Kommune med ophjælpning af patient.  
 
06:40 Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Informeret Frb. Tele via AC/VC at der er en 
     linjefejl. 
  


