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09:26  Frederikskaj  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:42  Bækkeskovvej  Ild i græs  Ild i grantræ, slukket før beredskabets ankomst.  
 
10:07 Motorring 3   Trafik ulykke   Trafik ulykke, personbiler, beredskabet sikrede skadestedet, assisterede med  

nødbehandler. Efterfølgende blev kørebanen ryddet for vragdele. Politi overtog skadestedet. 
 
12:08  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:13  Knudsbølvej   Ass. til ophjælpning  Ass. til hjemmeplejen med person. 
  
13:45  Buskager   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
14:02  Allegade   Olie spild   Defekt pumpesystem fra dieseltank, pumpede diesel ud gennem overløbsrør. Stoppet  
     pumpesystem og konstateret spild over ca. 5m2, ej muligt at samle op. Ejer orienteret om  
     udlæggelse af grus på ca. 5m2 areal som var forurenet af spild. Miljømyndigheden orienteret. 

 
14:15  Dalgas Have   Benzin udslip   Opsamling af dieselolie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved lækage på  

køretøj.  
 

15:25  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
16:49  Løvstikkevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:03  Sportsvej   Brandalarm   Ild i container, slukket med 1. HT. 
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18:10  Brøndkærvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
18:24  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:33  Jens Warmings Vej  Eftersyn  Utæt gasflaske på 450gr, siver svagt ved studs. 

18:49  Rosenvængets Allé  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, og konstateret at  

     røglugt stammede fra optænding af grill. 

19:32  Stamholmen   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

20:44  Sydhavns Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:47  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
22:21  Estlandsgade   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.  
 
22:51  Amager Boulevard  Trafik ulykke   Færdselsuheld, kun materiale skade. Skadestedet opryddet, politiet overtog.  
 
00:11  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:38  Dyringparken   Ild i bil   Ild i bil, slukket med 1. HT. Skadestedet overdraget til politi. 
 
01:54  Cathrine Boothsvej  Ild i bil   Ild i bil, slukket med 1. HT. Skadestedet overdraget til politi. 
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02:16  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
02:50  Krimsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
03:48  Ragnhildgade   Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 HT tilsat A-skum. Køretøjet kraftigt brandskadet. Politiet overtog  

skadestedet.  
 
05:00  Kongelundsvej  Ild i affald  Ild i affald på skråning, slukket med 1 HT til A-skum. 

07:39 Havneholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet et tågesikringsanlæg havde udløst brandalarmen. 

 


