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08:08  Bergensgade   Naturbrand  Ild i bed, slukket med vandslukker og haveslange.  
 
08:30  Rovsingsgade   ild i affald   Ild i madras, slukket med 1 Ht tilsat A-skum.  
 
08:53  Mosedalvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:31  Lønstrupvej   Naturbrand  Bål antændt i bålplads. Bålsted antændt med papir og brændestykker. Slukket med vandslange fra  
       institution, politi optager rapport.  
 
10:12  Christianshavns Torv  Eftersyn   Defekt køleanlæg. Alarm gået og overtryksventil lukker kølemiddel ud i det fri (CO2). Kølemontør  
       overtager opgaven.  
 
10:34    Ild i affald  Ild i affald i rist. Slukket af tililende med vandslukker og pulverslukker. Kontrolleret med  
        Termisk kamera. Iab.   
 
10:45  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:10  Ryesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
11:43  Emdrupvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Københavns kommune med ophjælpning af borger.  
 
11:45  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
11:52  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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12:10  Sølvgade   Ild i lejlighed  Ild i lejlighed. Branden slukke med 1 x HT-rør i køkkenet. Lejligheden blev udluftet. Lejligheden over  
       branden blev tjekket for røgspredning. Beboeren fra lejligheden som brændte, blev kørt på RH.  

Skadeservice firma og politiet overtog skadestedet.  
 
12:56 M Bechs Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:35 Folehaven  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.  
 
13:47  Englandsvej   Naturbrand  Røg fra kloak. Tørre blade der samler sig i kloakkens øverste del antændt af ukendt objekt. Slukket  
       med 1 liter vand fra drikkedunk.  
 
14:24  Ravnsborg Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
15:10  Nitivej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:18  Høffdingsvej   Brandalarm   AT udløst ved en fejl af lejer.  
 
16:06  Fredensgade   Røg fra tag   Anmelder havde set en røgsøjle fra taget. Ved eftersyn kunne vi konstatere, at en skorsten fra  
        ejendommens Pizza forretning lige var blevet brugt. Loftet blev undersøgt, intet at bemærke.  
 
16:27 Spurvehøjvej  Trafikulykke  Eneulykke. En patient hjulpet ud af bilen og overdraget til ambulancetjenesten. Mindre oprydning  
       foretaget.  
 
18:09  Immerkær   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:11  Sylviavej   Bygn.brand-Mindre brand  Ild fra gasgrill. Fedtstof fra kød, antændt gasgril. Slukket af beboer med pulver slukker.  
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18:28  Hulgårdsvej   Trafik ulykke   3 biler i harmonika sammenstød, mindre materiale skader. Kørebanen fejet.  
 
18:35  Lergravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.  
 
19:29  Nannasgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:16 Bødkerporten  Naturbrand  Ild i ca. 100 m2 højt græs. Slukket med 1 x HT-rør.  
 
21:57  Knippelsbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:31 Bødkerporten  Naturbrand  Ild i mindre areal, slukket med 1 x HT-rør.  
 
22:35  Rødovrevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:31  Christianshavns  Ild i affald  Ild i aviser og træ. Slukket med vandslukker.  

Voldgade 


