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14:02 Voldgaden  Naturbrand  ild i træstub. 
 
14:27  Wilders Plads   Container i det fri-Brand  Ej i brug.  
 
14:37  Møntergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:13  Lundtoftegade   Container i det fri  Ild i større affaldsskur samt græsareal, slukket med 2 HT-rør og 1 C-rør.  
 
15:14  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
17:19  Selinevej   Benzin udslip   Eftersyn for benzin udslip, det var løst ved brandvæsenets ankomst, intet at bemærke.  
 
17:40  Lyshøj Allé   Naturbrand-Mindre brand  Røg fra træstub, slukket med HT-rør.  
 
18:29  Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:39  Bygmestervej   Røg fra Etageejendom  Person set røg fra naboejendom. Foretaget eftersyn, intet fundet.  
 
20:06  Betty Nansens Alle Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
20:54  Bertel Thorvaldsens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:21  Bertel Thorvaldsens Plads Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

22:26 Frederikssundsmotorvejen Naturbrand  Brand i varevogn, slukket med et C-rør og 2 HT-rør. 
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22:40  Smedetoften   Ild i kælder   Ild i kælder. Røg fra lyskasser. Skaffet adgang til kælder og  
konstateret en glødebrand i teknikrum, delvist slukket af intern  
sprinkler, efterslukning foretaget. Overtryksventilleret kælder og  
tilkaldt skadeservice. Svabret vand bort fra teknikrum. Skadested  
overladt til Politi.  

 
22:59  Ved Bellahøj Syd  Ild i lejlighed  Mindre ildløs i altankasse der var slukket før vores ankomst.  
 
23:09  Dirch Passers Allé Eftersyn   Eftersyn for ildløs, det viste sig at være fra en videopejs i boliger.  
 
23:13  Nordre Frihavnsgade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt, det viste sig at være fra et tidligere anlagt bål, bålet var slukket, intet at bemærke.  
 
23:38  Fortunstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine.  
 
00:08  Amager Strandvej  Container i det fri  Ild i en gangs grill. Startet i container. Slukket med 1 HT tilsat A skum.  
 
01:40  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade, rengøring.  
 
02:08  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:22  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:27  Langebrogade   Brandalarm   Alarm udløst af røg fra defekt lampe, lampen taget ud af kontakt. 
 
05:20 Kirsebærhaven  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl. 
 

 


