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08:23  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
08:42  Sluseholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:05  Dannebrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
10:29  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
10:56  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:28 Bødkerporten  Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk taget uden ildløs. 
 
12:43  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
13:43  Møntmestervej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
13:44 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm, grundet rygning. 
 
13:46  Weidekampsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
14:48  Prinsesse Charlottes  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

Gade håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
16:41  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
16:58  Nordre Fasanvej  Eftersyn   Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke.  
 
17:30 Nørrekær  Oliespild  Oprydning. 
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18:21  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
19:13  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:26  Åboulevard   Færdselsuheld   Færdselsuheld, ingen brug for beredskabet, Politi og ambulance på stedet.  
 
00:06  Venøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykfald i forsyningsledningen.  
 
00:06  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
00:09  Ved Bellahøj Nord  Ild i lejlighed   Melding om ild i lejlighed, viste sig at være en beboer på 2. sal, der  

havde ild i sin bioethanol pejs. Intet for beredskabet.  
 
01:16  Havdrupvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
01:19 Catherine Boothsvej Brandalarm  Blind alarm, grundet rygning. 
 
04:04  Griffenfeldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
05:55  Asiatisk Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.  
 
07:23  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 

 

  


