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08:03  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
08:11  Ellebjergvej   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Person kørt over af lastbil. Afskærmet skadested,  
       ryddet op, spulet skadested og afventet rustvogn.  
 
08:42  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
09:00  Borgmester    Brandalarm   Blind alarm, idet linjerøgdetektor aktiveredes ved vinduespudsning.  
                     Christiansens Gade  
 
09:11  Søndre Fasanvej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:37  Jernholmen   Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person   
 
09:37  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
10:12  Krogstens Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   
 
10:19  Teglholm Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
10:43  Meinungsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg i forbindelse med fysik forsøg.  
 
10:55  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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11:09  Oscar Pettifords Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på generator.  
 
11:17  Jyllingevej   Olie spild   Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved lækage på køretøj.  
       Udlagt og opsamlet ca. 70 l absorberingsmiddel. Fejet og rengjort kørebane samt cykelsti.  
 
11:17  Kronprinsessegade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets ankomst.  
 
11:40  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:44  Thit Jensens Vej  Brand Andet   INTERN ASSISTANCE.  
 
12:38  Nørre Søgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
13:03 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:27  Søndre Fasanvej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:04  Landgreven   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:11 Langelinie Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:30  Jagtvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
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16:07 Planteheldvej  Ild i bil  Ild i bil i carport. Mindre brand på bagsædet på bil, efter kortslutning i batteri. Ilden slukket med         
       pulverslukker, ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.  
 
17:48  Teglholmsgade  Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld  
      hvor 2 køretøjer var kørt sammen.  
 
18:39  Thorshavnsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
18:57  Thorshavnsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
22:01  Rantzausgade   Ild i container   Ild i container i skralderum, slukket med 1 HT-rør. Opgang udluftet og lejligheder efterset. 
 
22:15  Sankt Annæ Plads  Drukneulykke   Ved ankomst ligger person i vandet, tilskuere har kastet en redningskrans ned til personen.  
       2 dykkere i vandet og personen bjærges med dykkerlejder. Personen overgives til ambulancetjenesten  
       i nedkølet tilstand.  
 
22:50  Fensmarkgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
00:51  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:16  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
05:28  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:14 Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
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06:31  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
06:52 Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 


