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09:35  Strynøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
10:37  Glentevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:54  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
11:14  Østerbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkere.  
 
11:21  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
11:27 Brøndby Stadion Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
11:47  Hans Knudsens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
11:50 Damgårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, tekniker på stedet havde glemt at sætte anlægget i service hos vagtcentralen. 
 
11:52  Dyringparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
12:29  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst  
 
12:41 Laurits Olsens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
12:41  Frederikssundsvej Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med trafikuheld mellem bus og Tranevej personbil, skadested 
     sikret, assistance til ambulancepersonalet samt oprydning efter uheldet.  
 
13:35  Brøndby Havnevej  Drukneulykke  Båd i havs nød. Trukket i land af beredskabet. Helikopter fra JRCC var klar til at blive indsat, 
     Den kom dog ikke i brug. 
 
13:37  Valby Langgade  Ild i bil   Mindre glødebrand i elektriske installationer på en bil, slukket før brandvæsenets ankomst.
     Skadested overtaget af politiet. 
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14:05  Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:08  Fortvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:00 Strandskolevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:17  Ålekistevej   Oversvømmelse  Assistance til vandskade ved sprunget vandledning i vejen ud for nr. 102. vandet løb i gennem 
     vægge fra røret i vejen, og oversvømmede kælderen. Vi påbegyndte opsugning af vandet.  
     Skadeservice firmaet og HOFOR overtog skadestedet.  
 
17:06  Slotsherrens Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet detektor var aktiveret pga. tobaksrøg.   
 
17:23  Refshalevej   Ild i bil  Mindre brand i varevogn slukket af politiet med en pulverslukker, før brv. ankomst.  
     Politiet overtog skadestedet.  
 
17:48 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden   
 
18:08  Ørestads Boulevard Trafik ulykke   Lastbil havde påkørt bro med kran, fået lastbilen væk fra broen, Grønjordsvej udlagt absol til 
     opsamling af hydraulikolie fra kran. 
 
18:29  Vester Voldgade Oversvømmelse Større vandledningsbrud i fortov, udlagt sandsække foran lysskakt i Løngangstræde. Indsat 
     dykpumper i elevatorskakt samt kældergulv, indtil skadeservicefirma kunne overtage. 
  
19:44  Eversvej   Røg fra trappe  Eftersyn for røg på trappe, intet at bemærke, politi overtaget skadested.  
 
21:53  Ålekistevej   Eftersyn   Eftersyn for utæt brandhane, det viste sig at være en HOFOR medarbejder der var ved at ordne 
     noget på brandhanen. 
 
22:01  Franciska Clausen Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:25  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
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22:40  Franciska Clausen Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:26  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
02:03  Sortedam Dossering  Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud.  
 
02:23 Kantorparken   Ild i skraldespand  Ild i lidt affald, slukket med 1 HT-rør.  

 


