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09:03 Borgergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag. 

09:38 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

10:02 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kraftig røg fra  
 Tyverisikringsanlæg. 

10:12 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
10:32 Brøndbyøstervej                    Brandalarm Blind alarm, melder udløst af os fra madlavning.    

 

10:42 Smyrnavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

10:52 Oceanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

11:03 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

16:01 Bernstorffsgade Ild i affald Ild i skraldespand i det fri ved busstoppested, slukket med HT-rør. 

16:43 Ingerslevsgade Ild i affald Ild i affald under trappe til S-togs perron, slukket med vandslukker. 

18:13 Nørrebro Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

19:03 Korsgade Eftersyn Eftersyn foretaget grundet anmeldelser om røg i området, iab. 
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19:13 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. kraftig os fra madlavning. 

19:19 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:21 Engdraget Ild i bil Ild i bil, slukket af forbipasserende med pulverslukker før  
 beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. Skadestedet overdraget til politiet. 

19:57 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:18 Griffenfeldsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

20:24 Glentevej Røg fra bygning Røg fra bygning viste sig ved nærmere eftersyn at stamme fra røgkanon i forbindelse med fest.  
  Skadestedet overdraget til politiet. 

21:25 Saxogade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

21:49 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst. 
 
22:01                       Prøvensvej                              Brandalarm Blind alarm, melder udløst af upåviselig årsag.    

22:51 Selinevej Ild i bil i det fri Blind alarm, anmelder antog at damp fra køler var røg fra ildløs. 

23:07 Kongens Nytorv Eftersyn Eftersyn for røglugt, røggranat fundet. 

23:19 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst. 

00:44 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

 
00:46                        Søvangsvej                             Brandalarm Blind alarm, melder udløst af damp fra kaffemaskine. 

01:00 Rentemestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
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03:50 Amagertorv Brandalarm Brand på tagterrasse og i etageadskillelse til 3. sal på Illums bolighus,  
 brandmandskab indsat til slukning, begrænsning og værdiredning. 
 
06:41                       Arne Jacobsens Alle              Brandalarm Blind alarm, melder udløst af upåviselig årsag. 

07:34 Ørestads Boulevard Brandalarm Vand i melder pga. vandskade, rørbrud, personale på stedet får  
 tilkaldt teknikker til at frakoble melder, samt assistere ejendomsservice. 

 


