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08:00  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
08:17  Teglholm Allé   Assistance til politiet  Assistance til politiet, med adgangsnøgler til bygning. 
 
08:29  H.C. Andersens Boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde. 
  
08:30  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
08:47  Titangade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde. 

 
09:26 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm. Brandtryk aktiveret uden påviselig grund. 

09:47  Thorsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 
09:49 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm. Brandtryk aktiveret uden påviselig grund. 

10:00  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde. 

 
10:06 Østbakkevej  Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 

10:49  Per Henrik Lings Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:52  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde. 
  
11:06  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

 
11:32 Jernholmen  Ild i knallert  Ild i knallert. Slukket med et HT-rør. Foretaget udluftning af nærliggende bygninger. 

12:06  Bystævneparken  Ild i bil i det fri   Kraftig brand i mindre el-bil. Slukket med et HT-rør tilsat a-skum. En person tilset af ambulance. 
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12:25  Rughavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
12:54 Nørrekær  Brandalarm  Blind alarm. Brandtryk aktiveret under boldspil. 

13:28  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra fejning af gulv. 
 
13:41  Vodroffsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
13:47  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:17  Nicolai Eigtveds Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
15:54 Søndre Ringvej Ild i bil i det fri  Defekt oliefyr i bil. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke. 

16:37  Sundholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
16:50  Gyldenløvesgade  Dyreredning   Eftersyn foretaget grundet melding om svane i nød. Indsats afblæst efter aftale med personalet fra  
     Dyrenes Beskyttelse. 
 
17:28  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:07  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 
 
21:13  Sundparken   Brandalarm   Ild i affald. Slukket af plejepersonale før HBR ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af lejlighed. 
 
22:15  Tranevej   Ild i container   Ild i container. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
22:28  Følfodvej   Ild i container   Ild i aviser i en 500L plasticcontainer. Slukket med et HT-rør tilsat a-skum. 
 
22:48  Rørsangervej   Ild i container   Ild i container. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 
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22:51  Bogfinkevej   Ild i container   Ild i container. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 
  
01:55  Kalvebod Brygge  Spuling af gade Assistance til politiet med spuling af trappe. 
 
02:49  Ålekistevej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
06:05  Øster Voldgade  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade, opstået i forbindelse med indbrud/hærværk 
     på skole. Lukket for vand, opsamlet vand fra gulv samt overdraget skadestedet til rengøringspersonale  
     på stedet. 
 
07:37 Nyropsgade  Brandalarm  Blind alarm. Detektor aktiveret uden påviselig grund. 

     


