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08:17  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
08:44 Paul Bergsøes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet støv formentlig var årsag til detektoren var aktiveret. 

08:48  Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

09:38  Ørestads Boulevard Olie spild   Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i  
brændstofsystemet på en bil. 
 

09:47 Jernholmen  Brandalarm  Røg fra overophedet elmotor, havde aktiveret alarmen. 

10:13  Lygten   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
10:53  Lollandsvej  Brandalarm   Blind alarm, spraymaling aktiverede melder.  
 
11:41  Rosenborggade  Assistance   Assistance til Københavns kommune.  
 
11:52  Rådhuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

12:05 Nyager Vænge Brandalarm  Blind alarm, idet støv formentlig var årsag til detektoren var aktiveret. 

12:58  Hoffmeyersvej  Ild i lejlighed   Ild i askebæger, slukket af beboer før beredskabets ankomst.  
 
13:35  Overgaden Oven Vandet  Ild i skib  Ild i mindre båd, forsøgt slukket med pulverslukker af person fra nabo båd. Slukket med HT-rør  

påsat skumforsats. Skadestedet overdraget til politiet. 
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15:52 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

16:26  Amagerfælledvej  Brandalarm   Sprinklerventil påkørt, påbegyndt vandskadebekæmpelse indtil skadeservicefirmas ankomst. 
 
17:46  Holmbladsgade  Eftersyn   Assistance til politiet, i forbindelse med afspærring på stillads der var i fare for at falde ned. Rejst  

drejestige for fastgørelse af afspærring på tag. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

18:06  Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:56  Strødamvej   Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med HT-rør.  
 
20:12  Møntergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

21:52  Nørrebrogade  Eftersyn   Eftersyn for flammer på tag, det viste sig at være håndværkere der brændte tagpap på. 
 
22:51  Dronningens Tværgade Eftersyn   Eftersyn for aktiveret røgalarm, intet at bemærke. 
 
23:05 Fladstjernevej  Eftersyn  Ild i elskab, slukket med HT-rør. 
 
16:43  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
00:37 Bøgeskoven  Bål på gaden  Mindre anlagt bål, på bålplads, slukket med 1. HT. 

03:04  Tudsemindevej  Ild i bil  Ild i autocamper, slukket med 2 stk. HT-rør. 
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05:11  Stærevej   Røg fra Lejlighed  Beredskabet sendt til røg fra lejlighed. Konstateret at beboer var faldet i søvn, med mad i tændt  
ovn. Beboer vækket og lejligheden udluftet.  

 
06:58  Tudsemindevej Ild i bil   Efterslukning af tidligere ildløs. 


