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08:56  Saxogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
08:59  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 
 
10:23 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra rengøring. 

11:00 Hvissingevej  Ild i bygning  Ild i havemøbler, slukket med 1. HT. 

11:07  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:58  Lille Kongensgade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

Detektoren. 
  

12:58  Øster Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:15 Fortvej  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret uden grund. 

13:34  Nyelandsvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
14:38  Godthåbsvej   Affaldsoplag i det fri  Ild i affald, slukket af personalet inden brandvæsenets ankomst. 
 
14:10 Nøglens Kvt.  Ild i græs  Slukket af beboer før Beredskabets ankomst, foretaget efterslukning med vandslukker. 

15:24 Kærdals Alle  Ild i skorsten  Blind alarm, idet der ikke var ild i skorsten, beboer kontakter selvskorstensfejer. 

15:25  Tagensvej  Trafik ulykke   Mindre færdselsuheld mellem lastbil og personbil. Ingen personskade. Der foretages  
let oprydning på skadestedet. Politiet overtog skadestedet.  
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15:29  Frederik V. vej  Ild i skraldespand Skraldespand i det fri Brand Intet fundet ved ankomst.  
 
15:52  Amagerbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:09  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:15  Nørrebrogade  Trafik ulykke   Melding om færdselsuheld, fandt intet tegn på uheld på stedet. 
 
17:16  Strandvænget  Eftersyn   Eftersyn for røg i tunnel, intet at bemærke. 

17:29 Roskildevej  Ild i græs  Ild i græs slukket med 1. HT. 

18:52  Sjælør Boulevard  Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør. 
 
19:20  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
19:30  Leo Mathisens Vej  Ild i skib  Ingen brand ved ankomst. Mindre motorbåd i tomgang havde givet mindre røgudvikling.  

Skadestedet overdraget til politiet. 
 

19:37 Nyvej  Ild i græs  Ild i ca. 50 m² krat og buskads, slukket med 1 HT. 
 
20:35  Jacob Lindbergs Vej  Eftersyn   Eftersyn for røg på trappe, det viste sig at være en beboer i opgangen der lavede mad, maden  

taget af komfuret, og lejlighed og opgang udluftet. 
 
22:50 Brøndbyvester Boulevard Brandalarm  Falsk alarm, idet et brandtryk var aktiveret af en ikke identificeret person. 
 
00:19  Poppelstykket  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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01:19  Frederiksborgvej Ild i bil.   Slukket med et højtryksrør ved ankomst. Skadestedet Skoleholdervej overdraget til politiet.  
 
02:48  Dortheavej   Ild i container   Ild i container. Slukket med et højtryksrør. Politiet overtaget skadestedet. 
 
03:38  Dortheavej   Ild i container   Ild i container slukket med et højtryksrør. Politiet overtaget skadestedet.  
 
03:58  Ingolfs Allé   Ild i bygning  Mindre ildløs på altan i villa. Indsat et røgdykkerhold med HT til slukning af altan. Beboer havde elv  

slået branden ned ved beredskabets ankomst. En tur indsat på 2 sal. til nærmere eftersyn for brand 
og røgspredning i tagkonstruktion. Intet at bemærke. Beboer tilset af ambulancetjenesten. 
Skadesstedet overdraget til politi og skadeservice. 


