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08:16  Østerfælled Torv  Røg fra butik   Røg fra pizzeria grundet ildløs i restaurationslokale. Slukket med HT-rør.  
     Opbrudt hoveddør til fortrappe samt tryksat fortrappe med overtryksventilator.  
     Kontrolleret ovenliggende lejlighed samt loftsrum for røgspredning, iab. Udluftet pizzeria og tilkaldt 
     skadeservicefirma. Kontrolleret for varmespredning fra stålskorsten fra åbent ildsted i  
     pizzeria, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 
08:30  Mozarts Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
08:47  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.  
 
10:34  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:51  Teglværksgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
10:57  Dronningens Tværgade  Ild i lejlighed   Blind alarm idet anmelder antog billede af flammer i TV som brand.  
 
11:27  Edvard Thomsens Vej  Ild i lejlighed   Blind alarm idet anmelder antog billede af flammer i TV som brand.  
 
11:46  Amagerbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:06  Vesterbrogade   Gaslugt i bygning  Eftersyn for gaslugt, komfur frakoblet, og beboer bedt om at kontakte installatør for tilsyn. 
 
12:41  Tagensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
13:53  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
  
15:13  Edisonsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
15:13  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
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15:41 Kirkebjerg alle  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af ukendt årsag. 

16:35  Betty Nansens Alle  Eftersyn   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
16:54  Fragtvej   Brandalarm   Blind alarm idet tekniker var ved at udføre service på anlægget. 
 
17:05  Amaliegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:14  Solbjerg Have   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
17:37  Ingerslevsgade   Eftersyn   Ild i gasflaske i terrassevarmer i det fri, slukket af personale med pulverslukker.  
     Terrassevarmer brandskadet og gasflaske var utæt i ventil. Personale ville holde øje med den indtil 
     den var tømt. Overdraget skadestedet til personalet. 
  
18:25  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.  
 
19:00  Niels Ebbesens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:16  Niels Ebbesens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
21:50  Mosesvinget   Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT-rør samt pulverslukker. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
00:28  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

01:54  Sigynsgade   Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 HT-rør. 

19:28 Motorring 3  Trafik ulykke  5 biler støt sammen med 2 lettere tilskadekomne. Sikret skadestedet og overdraget patienterne til 

     ambulance tjenesten. Oprydning foretaget. 
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20:05 Jyllingevej/  Trafik ulykke  2 biler støt sammen, i alt 6 personer i bilerne, hvoraf 4 blev indbragt til hospitalet. 

 Tårnvej    Sikret skadestedet og foretog oprydning efter færdsels uheld. 

20:42 Essedal  Ild i container  Mindre ildløs i et skur, slukket med 2 HT. 

23:56 Bakken  Ild i bil  Overtændt bil, slukket med HT. 

00:56 Brøndby Nord vej Ild i affald  Ildløs i affald, slukket med HT. 

04:15 Allingevej/  Trafik ulykke  Bil mod lastbil, sikret skadested samt foretaget oprydning efter færdsels uheld. 

 Avedøre Havnevej  

 


