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08:17 Stamholmen  Trafik ulykke  Beredskabet kom ikke i brug. 

08:54  Christian Winthers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

09:07 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

09:36  Fortunstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:02  Fortunstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:21  Gyldenrisvej   Ild i græs  Ild i græs, slukket af forbipasserende før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 
 
10:31  Ørestads Boulevard  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:37 Nykær  Brandalarm  Blind alarm idet en teknikker arbejde på anlægget. 

11:27  Sankt Kjelds Gade  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
11:41  Amaliegade   Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
12:04  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:20  Hjulmagerstien  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
13:55 Kirkebjerg alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:43 Munktoftevej  Ild i knallert  Ild i knallert slukket med en HT, skadestedet overdraget til politi. 
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15:00  Klintholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:56 Lindevang  Trafik ulykke  Beredskabet kom ikke i brug. 

16:31 Stationsparken Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret at overdreven brug af deodorant. 

17:08  Vermlandsgade  Ild i bygning  Ild i paller og affald op af husvildbolig. Slukket med et HT rør. Eftersyn foretaget for  
brandspredning til bygning. Intet at bemærke. 
 

18:13 Tybjergparken  Forurening  Beredskabet kom ikke i brug.  

18:22  Willemoesgade  Ild i lejlighed  Ild i gryde på komfur. Mindre brandspredning til komfur og emhætte. Slukket med et HT rør. Ikke  
fare for yderligere brandspredning. Der blev foretaget ventilation af bagtrappe og luftrum. 
Skadeservice rekv. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

18:38 Bymuren  Ild i container  Ild i stålcontainer, slukket med HT. Container sikret med skum. 

19:00  Krystalgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren 
 

19:45  Kirsten Walthers Vej  Trafik ulykke  Mindre trafikulykke. Bil påkører bus. Ingen tilskadekomne. Ifb. Med uheldet lækkes der et mindre  
oliespild på kørebane. Der bliver foretaget opsamling af olie samt rengøring af kørebane. 
Skadestedet overdraget til politiet. 

 

20:16 Hvissingevej  Ild i bygning  Ild i knallert, slukket ved beredskabets ankomst, beredskabet efterslukker med 1. HT.  
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22:50  Troels-Lunds Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
22:54  Bispebjerg Torv  Eftersyn  Eftersyn for røglugt i beboelsesejendom. Intet at bemærke. Tykhedsskabende røgalarm opsat hos  

beboer. 
 

23:19  Tagensvej   Trafik ulykke  Færdselsuheld med 5 biler impliceret. Ingen personskade. Der blev foretaget sikring og oprydning  
af skadestedet. Skadestedet overdraget til politiet. 
 

04:38  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
05:09 Gurrevej  Bål på gaden  Ild i madras, som var antændt i lejlighed af rygning og efterfølgende smidt ned på gaden. 

05:48 Gurrevej  Bål på gaden  Ild i madras, efterslukket. 


