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08:32 Nygårds vej  Brandalarm  Blind alarm, grundet tyverialarm. 
 
08:53 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 
 
09:01  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:41  Øster Søgade/Webers gade Brand Andet   Oprydning efter FUH.  
 
10:40  Henrik Harpestrengs  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
12:36 Egegårdsvej  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
13:03  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:32  Griffenfeldsgade  Brandlarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:57  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. Røgudvikling fysikforsøg  
 
15:36  Amagerbrogade  Trafik bil/bil   Færdselsuheld, person bil kørt op i kassevogn. 2 personer tilset af behandler.  
 
16:24  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
16:53  Svanevænget   Trafikulykke   Cyklist påkørt af lastbil, erklæret død ved akutlægens ankomst. Frigørelse af person med luftpuder, 

overgivet til ambulancetjenesten. Området afskærmet og efterfølgende rengjort.  
 

17:06  Mjølnerparken  Brandalarm   Intet at bemærke. 

17:51  Kampmannsgade  Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld.  
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19:39  Eftersyn   Eftersyn for intern røgalarm.  Beboer forsøgt kontaktet telefonisk, intet fundet på adressen.  
 
20:13  Øresundsvej   Redning   Patient nedtaget fra høj/bunker ved hjælp af stige. Overgivet til ambulancetjenesten.  
 
21:05 Peter bangsvej   Gas udslip   Eftersyn for gløder i skraldespand, slukket før HBR ankomst. Intet omkring gasudslip fundet.  
 
21:25  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:43  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:14  Sundbyvestervej  Brand-Bil i det fri  Ild i 2 biler, slukket med højtryksslange.  
 
00:36  Lyngbyvej   Forurening andet  Melding om gaslugt i ejendom. Ejendom gennemgået med detektor, intet fundet,  

ejendom har ej gasinstallation.  
 
00:49  Islands Brygge   Eftersyn   Eftersyn for røglugt i ejendommen, intet fundet.  
 
01:03  Telemarksgade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, intet fundet.  
 
01:32  Halmtorvet   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, intet fundet. 
 
03:03  Bispeparken   Ild i lejlighed   Falsk telefonmelding om ild i køkken. Eftersyn foretaget på adressen, intet fundet.  
 
04:10  Ryesgade   Oversvømmelse  Utæt rørinstallation i køkken, vandskade på 4 etager. Skadeservice firma tilkaldt og overtaget sagen.  

Beboere kontakter selv ejendommens ejer. 

06:51 Neergårds Alle  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag.  


