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08:25  Arendalsgade   Eftersyn   Gulv kontrolleret med termisk kamera efter mindre ildløs, iab.  
 
09:54  Sankt Annæ Plads  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.  
 
11:31  Sundholmsvej  Brandalarm   Mindre ildløs i skraldespand, slukket af beboer før beredskabets ankomst,  Eftersyn foretaget og  

værelse udluftet. 
 

12:13  Engdraget   Ild i græs  Ild i hæk som følge af ulovlig brug af ukrudtsbrænder. Beboer havde fået slukket det meste selv,  
men beredskabet efterslukkede med vand tilsat skumvæske. Rodet godt op i det brændte for  
afslukning. 2 træer brandskadet. Politi underrettet.  

 
12:45  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:44  Vester Farimagsgade  Brandalarm.   Blind alarm idet brug af skadedyrsspray aktiverede optisk detektor.  
 
15:50  Toldbodgade   Redning  Brandhane påkørt af bilist, som havde forladt stedet. Brandhane utæt p.g.a knækket spindel. Gul  

pose sat over brandhane og vagtcentral overtager det videre meldingsforløb. 

 
16:25 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var blevet over ophedet. 

 
18:30  Abel Cathrines Gade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:43  Østergade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon fra tyverisikringsanlæg. 
 
20:07  Lyshøjgårdsvej Ild i græs  Ca. 1 m2 græs på banegrav brændt. Tililende havde forsøgt at slukke med pulverslukker.  

Efterslukket med HT-rør tilsat skumvæske. 
 
22:09 Strandmarksvej Springtæppe  Assistance til politiet. 
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01:27  Nordrupvej   Ild i bil  Ild i bil og ca. 8 m raftehegn slukket med 2 HT-rør. Bilen udbrændt. Foretaget eftersyn og slukket  
mindre ildløs ved skur.  Politi overtager. 
 

02:24  Nordre Frihavnsgade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
foretaget, intet at bemærke. 

 
05:10 Køge Bugt Motorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, assisterede ambulancetjenesten med to patienter. Kørebanen 

     ryddet og skadestedet overdraget til politi. 

07:24 Frederiksholms kanal Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:46 Nørre Søgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra madlavning. 

07:57 Rødager Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet brug af hårlak. 
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