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08:34  Ejler Billes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:00  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:26 Bjødstrupvej  Naturbrand  Ild i træ med spredning til skur, slukket med et HT-rør. 
 
11:28  Sankt Pauls Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:35  Hvidovrevej   Ild i hæk   Mindre brand i hæk, slukket med 1 højtryksrør.  
 
11:37  Amager Boulevard  Ild i skraldespand  Mindre glødebrand i skraldespand i det fri, slukket med en trykladet vandslukker.  
 
11:57  Sankt Pauls Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:02  Købmagergade   Elevator stop   Stoppet via radio inden ankomst.  
 
14:03  Rentemestervej  Benzin udslip   Bil lækker benzin. Udlagt Alfob, ca. 5 kg. Politiet overtaget.  
 
15:15  Østbanegade   Ild i græs   Ild i græs mellem skinner ved jernbanespor, slukket af DSB´s personale ved beredskabets ankomst.  
 
15:55  Linnésgade   Ild i skraldespand  Mindre brand i skraldespand, slukket med sodavand af tililende før beredskabets ankomst.  
 
17:00  Tietgensgade/Bernstorffsgade ISL-Eftersyn   Ass. Til politiet.  
 
17:17  Schweizerdalsvej  Røg fra lejlighed Smeltet brødrister, slukket før ankomst, udluftet lejlighed 

17:27  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk meldte fejl uden påviselig grund.  
 
17:53  Hedegaardsvej   Ild i affald   Ild i plastikbord og -bænk stående i det fri, slukket med et højtryksrør.  
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19:07  Amagerbrogade  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 højtryksrør.  
 

19:28  Vesterbrogade   Røg fra tag   Røg fra tagterrasse, mindre brand i trægulv, slukket med højtryksrør.  
 
20:57  Vesterbrogade   Oversvømmelse  Mindre vandskade efter ildløs.  
 
21:11 Park Alle  Ild i container  Ild i container, slukket et HT-rør. 
 
21:20  Kaj Munks Vej   Ild i skraldespand  Mindre brand i skraldespand i det fri, slukket af forbipasserende før beredskabets ankomst.  
 
22:49  Arresøgade   Container i det fri-Brand  Ild i pap der var beliggende på en trækvogn, Slukket med en vandslukker.  
 
00:38  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
01:08  Roarsvej   Eftersyn   Eftersyn foretaget sammen med anmelder i gården i boligkarré, intet lugtet eller fundet.  
 
05:55  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
06:35  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
07:20  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  

 

 

 


