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08:12  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm idet en melder formentligt var aktiveret på grund af vand i denne. Teknikker overtaget  
skadestedet.  
 

08:20  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 
 

08:23 Industriholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:24  Sylows Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.  
 
09:28  Kilevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:47 Søvej  Redning  Beredskabet assisteret ambulancen med optagning af patient, fra en udgravning. 

10:12 Kirkepladsen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:15  Vermlandsgade  Assistance til politiet  Mødt, ej i brug.  
 
11:15  Svinget   Eftersyn   Blind alarm idet en hjemme røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Afmonteret batteri.  
 
11:43  Metrovej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

11:57  Amagermotorvejen  Trafik ulykke   3 biler kørt sammen. Ingen fastklemte. Ambulance tilset patient med nakkesmerter. Der blev  
foretaget mindre oprydning af kørebanen samt opsamling af vragdele. Skadestedet overdraget til  
politiet. 

12:04 Kirkepladsen  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker arbejdet på anlægget. 
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12:59  Hvidkildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
13:07  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

13:33 Gammel Landevej Ild i knallert  Ild i bil på fodboldbane, ikke risiko for spredning. Slukket med 1. HT 

13:41 Egegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde. 

14:28  Vesterbrogade  Eftersyn   Røgudvikling fra tørretumbler. Personale afbrudt for strømmen og luftet lokalet ud. Foretaget  
eftersyn med termokamera i ventilationssystemet, iab.  
 

14:28  Islands Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

16:46 Blåmejsevej  Røg fra villa  Ild i pc og stol, slukket ved ankomst. Brandvæsnet foretog udluftning af huset. 

17:12  Malmøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
18:02  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:51  Valby Langgade  Redning   Sikring af knækkede grene på kastanjetræ ud mod offentlig vej. Rejst drejestigen for adgang. Træet  

soigneret for alle skadede effekter. Grene lagt i bunke på fortov og afspærret med minestrimmel. 
 

19:39 Park alle  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder forvekslede damp fra asfaltarbejde med ildløs. 

19:43  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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20:10  Howitzvej   Røg fra lejlighed  Glemt gryde på komfur med sutteflasker. Dør til lejlighed sparket ind. Mindre røg i lejlighed. Der  
blev foretaget eftersyn og udluftning af lejlighed. Ikke behov for skadeservice. Skadestedet 
overdraget til politiet.  
 

20:25  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
20:44 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, idet et alamtryk var aktiveret ved en fejl. 

21:50 Hvidovre Strandvej Ild i græs  Ild i busk. Slukket med 1. HT. 

23:38  Grønløkkevej   Røg fra bygning  Ved beredskabets ankomst, konstateres der et mindre anlagt bål tæt på skolens bebyggelse. Ingen  
fare for brandspredning. Slukket med et HT rør. Politiet overtog skadestedet. 
 

23:43 Brinken  Ild i container  Ild i container i affaldsskur, slukket med 1. HT. 

00:11 Sportsvej  Ild i container  ild i container slukket med 1. HT 

00:17 Brinken  Ild i container  Ild i 2. stk. container i affaldsskur, slukket med 1. HT. 

01:21  Gammel Kongevej  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand. Slukket med et HT rør. 

04:18 Roskildevej  Springtæppe  Assistance til politiet. 

05:56  Tordenskjoldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:59  Kultorvet   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag. 


