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08:44  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
08:59  Helgolandsgade  Olieudslip   Mindre oliespild på gade. Udlagt og opsamlet 15 absodan. 
 
09:05  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
09:29  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
10:03  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:49  Wildersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
10:58  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
11:38  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig røg fra svejseanlæg. 
 
13:08  Østerbrogade   Eftersyn   Anmelder mente at kunne høre hvæsende lyd fra papkasse i opgang. Konstateret utæt  

spraydåse i papkasse. Denne var tømt ved beredskabets ankomst. Beroliget anmelder og forladt  
skadestedet. 
  

14:04  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
14:13  Hjørringgade   Assistance   Assistance til ambulancetjenesten med behandling og bæring af patient som var faldet fra 4. sal. 
 
14:41  Tordenskjoldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:30  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
16:33  Weidekampsgade  Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Trukket bil ind til siden af vejbanen samt opsamlet brændte dele og 

skyllet vejbane. Overdraget skadestedet til politiet. 
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16:55  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
18:38  Vigerslev Allé   Færdselsuheld  Trafikuheld, 3 biler impliceret, assistance til ambulancen, oprydning og afspærring. 
 
18.50  Ved Voldgraven  Ild i knallert/Mc  Ild i pap og affald. 
 
19:50  Gothersgade   Springtæppeaktion  Assistance til politiet ved springtæppeaktion. 
 
20:07  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
20:12  Nyvej   Brandalarm   Blind alarm. Aktiveret at teaterrøg. 
 
20:22  Fabrikmestervej  Brandalarm   Fejl, tekniker på stedet. 
 
20:31  Ragnagade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:46  Hedegaardsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:48  Ragnagade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
23:16  Sommerstedgade  Ild i lejlighed   Ild i lejlighed idet stearinlys havde antændt gardin. Slukket af beboere inden beredskabets ankomst. 

Foretaget eftersyn og udluftet lejligheden. Overdraget skadestedet til teknisk personale. 
 

23:28  Roholmvej   Brandalarm   Blind alarm som følge af damp fra rengøring. 
 
23:40  Enghavevej   Eftersyn   Eftersyn for røglugt. Konstateret lugt stammende fra madlavning. 
 
00:09  Lille Istedgade  Eftersyn   Eftersyn idet intern røgmelder var aktiveret på 2. sal. Personalet kunne ikke selv retablere, hvorfor de  

havde ringet 112. Foretaget eftersyn på etagen, iab. 
 

03:04  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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05:27  Fiolstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. 
 
05:18  Nordre Fasanvej  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med kraftig oversvømmelse som følge af vandledningsbrud. 
 
06:43  Hvidovrevej   Brandalarm   Ildløs i dyrebutik. Slukket med et HT-rør. En del mindre dyr – fugle og fisk – evakueret til andre lokaler. 
 
07:46  Fabriksparken  Brandalarm   Blind alarm. Upåviselig årsag. 


