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08:30  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
09.40 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 
 
10:14  Thomas Koppels Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:29  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:08  Trangravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
  
11:17  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
12:08  Thorshavnsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
  
12:59  Heinesgade   Eftersyn   Mindre lækage i gasrør repareret efter håndværkers arbejde med vinkelsliber.  
     Skadestedet overdraget til politiet. 
 
13:40  Kilevej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
14:41  Amagerbrogade  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:43  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:57  Rønnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
15:03 Gamle Landevej Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af os fra madlavning. 
 
15:37  Angelgade   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt i beboelsesejendom. Der foretaget eftersyn med gasdetekter. Intet fundet. 
 
15:52  Østerfælled Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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16:07 Poul Bergsøes vej Ild i affald  Ild i større bunke affald, slukket med vandkanon, C-rør samt HTer. Virksomhedens egne rendegravere 
     blev indsat til at sprede affaldet, for at lette sluknings arbejdet.  
 
17:27  Østerfælled Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:08  Vanløsehøj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:49  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:55  Ekvipagemestervej  Brandalarm   Blind Alarm, en ukendt person havde sat en hånd foran en linjedetektor.  
 
20:58  Østerfælled Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:13  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
21:36  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:01 Poul Bergsøes vej Ild i affald  Ild i affaldsbunke, slukkes med vandkanon i samarbejde med virksomhedens rendegravere, der fik 
     rodet op og spredt affaldet. Eftersyn blev foretaget senere på aftenen.  
 
22:27  Tietgensgade   ISL-Eftersyn   Assistance til politiet som ønskede vores vurdering af antallet af personer som var i Tivoli, i forbindelse  

med en koncert. Ved vores ankomst, var der ca. 30 minutter tilbage af koncerten, og iflg. Tivoli var der 
ikke for mange i forhold til det tilladte antal. Vi aftalte de videre foranstaltninger med politiet og Tivolis 
personale.  

 
23:05  Vindruens Kvarter  Røg fra Villa/Rækkehus  Røg fra villa, Ved ankomst blev 1.Tur indsat med HT til sikring mod brandspredning til nabo rækkehus. 
     Efterfølgende foretaget afslukning indvendigt i tagkonstruktionen. 
 
00:49  Tagensvej   Eftersyn   Eftersyn af intern brandmelder som var aktiveret, ved ankomst var der fest på kollegiet.  

    I den forbindelse var der blevet brugt en røgkanon, og røgen fra denne havde udløst alarmen. 
    Udluftet rummet og reetableret melderen. 
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04:16  Bredgade   Brand Andet   Assistance til politiet, En person, mand 27 år var blevet låst inde i en lukket gård. Ved hjælp af beboer i  
     bygningen fik vi adgang til gården og lukket manden ud. 
 
05:02  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
05:18  Lauritz Sørensens Vej  Ild i knallert   Slukket med HT. Foretaget eftersyn af facade med termisk kamera iab. 
 
05:19 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, sprinkler alarm aktiveret uden påviselig årsag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


