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08:29  Kalvebod Brygge  Ild i bil   Ild i varevogn placeret op af kontorbygning. Slukket med 2 stk. HT rør og 1 C-rør. Foretaget 
     indvendigt eftersyn i kontorbygning, konstateret at yderste rude var varmesprængt, ingen varme 
     eller røg i bygningen. Observeret et stk. F-gasflaske i bilen, denne fjernet.  
     Varevogn delvist udbrændt. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
09:38  Købmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
09:43  Rosengade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
11:56  Bellmansgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under 
     udførelse af andet arbejde.  
 
13:53  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
     Foretaget eftersyn, iab. 
 
13:57  Nordens Plads  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:07 Dyringparken  Ild i knallert  Ild i knallert, afslukket med en HTér.  
 
15:13  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
16:04  Arni Magnussons Gade  Brandalarmen  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
16:11 Florasvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
16:15  Nørregade   Brandalarmen  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 

16:41  Matthæusgade  Brandalarmen  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:47  Hjulmagerstien  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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17:58 Stationsporten  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
18:50 Engager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp. 
 
19:39 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad.  
 
19:31  Ejler Billes Allé Trafik ulykke   Køretøj påkørt parkeret varevogn. Ingen kommet til skade. Biler skubbet ind til siden og kørebanen 
     rengjort. Overdraget skadestedet til politiet.  
23:52  Englandsvej   Ild i affald   Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
00:05  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
01:17 Tranumparken  Ild i bil  Ild i bil, slukket med HTér. 
 
02:35  Dahlerupsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
04:03  P. Knudsens Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 


