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09:03  Kirsebærhaven  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

09:07  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

09:07 Mellemtoftevej Trafik ulykke  Mindre trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet, ryddet kørebanen for vragdele. 

09:13  Prinsesse Charlottes  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra Gade håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

09:32  Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

10:00  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  
detektoren. 
 

10:34 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

11:17 Essedal  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:41 Strandskolevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 

13:03  Rydsletten   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:33  Sigynsgade   Eftersyn   Intet fundet på adressen.  
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17:49  Finsensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
18:26  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

18:58  Sydhavns Plads  Ild i bygning   Ild i madrasser bag bygning, efterslukket med højtryksslange.  
 
19:13  Falkoner Alle   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst. 
 
19:27 Strandjægervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra opvaskemaskine. 

20:25  Griffenfeldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
00:46  Houstrups Have Eftersyn  Intet fundet på adressen.  
 
03:57  Dalgashave  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
04:40  Prinsessegade  Springtæppe   Assistance ved springtæppeaktion, annulleret ved ankomst.  
 
06:14  Øresundsmotorvejen Ild i bil  Mindre brand i isolering ind mod kabinen, slukket ved ankomst.  


