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08:03  Godthåbsvænget  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
08:31  Nyhavn   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:42  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
08:53 Vridsløsevej  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1. HT. 

09:22  Ved Ovnhallen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
09:24 Bødkerporten  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på  

detektor. 
 

09:43  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

10:32  Klintholmvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
11:02  Pile Alle   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
11:20 Kongsholm Alle Trafik ulykke  Bil mod lygtepæl, beredskabet sikrede skadestedet, en person frigjort fra køretøjet og overgivet til  

     ambulancetjenesten.  Beredskabet ryddet skadestedet for vragdele og overgav dette til politi. 

11:57  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:11  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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12:21  Olivia Hansens Gade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
12:22  Mathildevej   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand slukket med 1. HT. 

12:32 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, detektor udløst grundet damp fra produktionsanlæg. 
 
12:41  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:36  Lundtoftegade  Redning   Assistance til politiet ifb. Med åbning af dør.  
 
14:07  Nattergalevej   Bål på gade   Mindre bål anlagt. Slukket med vandslukker. 

13:37 Rødager Alle  Brandalarm  Falsk alarm, Brandtryk aktiveret af ukendt person. 

15:22 Retortvej  Ild i affald  Gløder i træstamme, slukket med HT. 

15:28 Stensbjerg  Person i vandet Eftersøgning af mulig druknet person i søen.  Efter indsatsen var startet fik politi kontakt med  

     personen, herefter afsluttede beredskabet indsatsen. Politi overtager skadestedet. 

15:43  Thorshavnsgade  Brandalarm   Brandalarm aktiveret grundet brændt plastik i mikroovn.  
 
16:03  Ingemannsvej   Elevator stop  Ej i brug. 

16:18 Voldgaden  Ild i bål  Mindre anlagt bål i bunkers, slukket med 9 l vandslukker. Politi orienteret. 

17:26 Røde Mellemvej  Ild i affald  Ild i ukrudt, slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 
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17:39 Voldgaden  Ild i bål  Mindre anlagt bål i bunkers, slukket med 9 l vandslukker. Politi orienteret. 

19:18  Amagerbrogade  Eftersyn  Eftersyn for brændte ledninger i stikdåse. Slukket for strømmen samt foretaget eftersyn på  
opvaskemaskine, iab. Bedt beboeren om at tilkalde elektriker.  
 

19:25  Vesterbrogade  Ild i bygning   Brand i restaurationskøkken til hotel. Ved beredskabets ankomst konstateres der en fuldudviklet  
rumbrand i køkken. Adgangsvej via baggård. Indsat et røgdykkerhold med HT rør til slukning. 
Kraftig røgudvikling fra taget. Indsat to røgdykkerhold fra slukningsenheden til lokalisering af 
adgangsvej til tagkonstruktion samt baggård. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at være brand i 
restaurationskøkken med brandspredning i ventilationsanlæg. Rejst drejestige til besigtigelse af 
brandens udvikling i tagkonstruktion. Skade service mødt.  værdiredning og håndtering af 
slukningsvand på alle etager. Konstruktionsbrand i ventilationskasse ved gangafsnit. Røg spredning 
til øvrige etager. Skadestedet overdraget til skade service.  
 

20:27  Øster Farimagsgade  Ild i græs  Slukket før ankomst af tililende.  
 
20:46  Gammel Kongevej Ild i skorsten  Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs. 

21:38 Hvidovere Havn Forurening  Anmeldt benzinspild, intet fundet. 

21:55  Trangravsvej   Eftersyn  Ild i blomsterkumme, slukket med HT-rør. 

22:26 Roskildevej  Olie spild  Opsamling af olie på kørebanen, udlagt absodan. 

22:37  Blegdamsvej  Ild i container   Ild i container. Slukket med HT rør. Skadestedet overdraget til  
  
22:44  Oceanvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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23:26  Nørrebro Vænge  Bål på gade  Bål, slukket med HT-rør.  
 
23:30  Folkvarsvej   Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
00:01  Sjællandsgade  Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør. 
 
01:26  Guldbergs Have  Ild i container  Ild i 3 stk. containere og plankeværk, slukket med HT-rør.  
 
02:45  Sjællandsgade  Ild i container  Ild i container, slukket med HT-rør.  
 
03:27 Frederikssundsvej  Ild i container  Slukket 2 skraldespande med HT-rør. 

03:49 Rørvang  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

04:23  Østergade   Ild i container  Ild i skraldespand, slukket af politiet før beredskabets ankomst.  
 
06:57  Nørre Allé   Ild i lejlighed  Slukket af politiet før ankomst. 
 
07:28 Skyttegårdvej  Ild i græs  Ild i spagnum. Slukket med et HT-rør. 


