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08:09  Ravnsborggade  Brandalarm   Blind alarm, alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08.41 Kirkebjerg Parkvej Ass. Til hjertestop Assistance til Region Hovedstaden som First responder ved hjertestop. 
 
08:45 Brøndbyøstervej Brandalarm  Reel alarm idet der havde været ild i et indkøbsnet. Slukket ved ankomst. 
 
08:45  Brøndbyøstervej  Brand andet   Frederiksberg Fleksible Enhed sendt som assistance til station Glostrup i forbindelse med  
     brandalarm, blev dog stoppet under fremkørsel. 
 
10:40  Lersø Parkallé  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:54  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:41  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
12:18  Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
     frakoblet gruppen.  
 
12:37  Svend Aukens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
12:45 Sollentuna alle Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 
 
13:02  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
13:16  Nordre Fasanvej  Røg fra Lejlighed  Mindre brand i alankasse på altan, slukket med vandslukker fra stigetop.  
 
13:33  Esther Møllers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:58  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
17:00  Christianshavns Voldgade Ild i affald  Ild i borde/bænkesæt, slukket af beboer før ankomst. 
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17:02  Rebæk Søpark  Brandalarm   Blind alarm, brandtryk aktiveret uden påviselig årsag.  
 
17:07  Lyngbyvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
17:27  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00.00 Hvidovrevej  Ild i lejlighed  Ild i seng og dyner. Slukket før ankomst. Efterslukket dyner på gaden. Politiet overtog skadestedet. 
 
01:55 Rosenhøj  Ild i bil  2 biler overtændt ved ankomst. Slukket med 2 HTer.  
 
05:54  Brydes Allé   Brandalarm   Kortslutning i el-motor til emhætte. Området udluftet og anlæg reetableret.  
 
06:14  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
06:24 Herstedvang  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af trykfald i sprinklercentral. 
 
06:51 Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke  2 biler impliceret i færdselsuheld. En patient lettere tilskadekommen, overdraget til  
     ambulancetjenesten. 
 
07:14  Gasværksvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.  
 
07:54  Skolesiden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 


