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08:08  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:29  Bartholinsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkere.  
 
08:50 Biblioteksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkere. 
 
10:11  Holbergsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:22  Jemtelandsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
10:36  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
10:39  Amagerbrogade  Røg fra butik   Mindre ildløs i frituregryde, slukket af personale før beredskabets ankomst.  
     Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. 
 
11:07  Artillerivej / Njalsgade  Trafik ulykke   To biler impliceret i mindre færdselsuheld i forbindelse med et lysreguleret kryds som var ude af 
     funktion. Fører af Part 1 overgivet til ambulancetjenesten som indbringer PT til Amager hospital. 
     Fører af Part 2 har ikke behov for yderligere tilsyn. Foretaget sikring af skadested samt oprydning 
     Overdraget skadestedet til politiet.  
 
11:50  Arne Jacobsens Allé  Ild i bygning   Brandspredning fra åben grill i restauration til ventilationsanlæg og teknikrum. Indsat 1 HT til 
     slukning af rumbrand i teknikrum samt indsat skæreslukker til slukning af ildløs i ventilationskanal.  
     Foretaget eftersyn med termisk kamera for brandspredning via ventilationskanal til tagkonstruktion, 
     ingen brandspredning. Følgeskade rekvireret. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
11:57  Gernersgade   Eftersyn   Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke - Ingen røg eller varme. HFI slået fra. 
     Beboer havde kontaktet elektriker. 
 
12:03  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:41 Kirkebjerg allé  Brandalarm  Blind alarm, alarmtryk aktiveret uden påviselig årsag. 
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13:38 Kirkebjerg allé  Brandalarm  Blind alarm, alarmtryk aktiveret uden påviselig årsag.  
 
13:57  Fabrikmestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
15:26  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
15:56  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:44  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra vandhane.  
 
17:48  Griffenfeldsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
18:06  Langebrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
18:07  Ågade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:21  Bystævneparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
21:57  Thorupsgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
22:14 Hedemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:55  Københavns Lufthavn  Brandalarm   Assistance til Tårnby Brandvæsen.  
 
00:44  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:16  Lyrskovgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
03:48  Nørrebrogade   Brandalarm   Pumpe var aktiveret uden årsag, afbrudt pumpe.  
 
04:02  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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04:34  Frankrigsgade  Ild i affald  Ild i affald ved saneringsejendom. Udlagt 1 stk. HT for afslukning.  


