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08:10  Vibeholmen   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
11:52 Brøndbyøstervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:01  H.C. Andersens Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:07  Solbjerg Have   Brandalarm  Ild i serviet, slukket af personalet inden brandvæsenets ankomst. 
 
13:14  Hørhusvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:54  Vingårdstræde   Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
16:40  Falkoner Alle   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket før brandvæsenets ankomst. 
 
17:01  H.C. Andersens Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:12 Kirsebærhaven  Brandalarm  Falsk alarm, idet et brandtryk var taget som følge af drengestreger. 

17:59 Forsythiastien  Naturbrand  Der havde været ild i lidt blade der var slukket ved ankomst. 

18:08  Trekroner   Redning  Assistance til Region Hovedstaden med transport af lægehold til Trekroner. 
 
18:13  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:11  Sundparken   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:30  Tuborgvej / Tagensvej  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, kun materiel skade. Skadested overdraget til politiet. 
 
19:40 Damgårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
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20:09 Avedøregårdsvej/ Trafikulykke  Mindre færdselsuheld, 2 biler impliceret. Ambulance på stedet ved ankomst. Sikring samt oprydning på  

  Kastanienborgvej   skadestedet. 

20:23  Peter Bangs Vej  Eftersyn  Røglugt, ved ankomst intet at bemærke, eftersyn foretaget med termisk kamera, intet fundet. 

20:56  Amagerbrogade  Forurening  Oliespild over strækning på ca. 50-70 m efter at bus havde påkørt dæksel. Udlagt og opsamlet 3 poser  
      absorberingsmiddel. 
 

21:39 Skyttehusene  Ild i container  Ild i to stk. plastcontainere, slukket med et HT-rør. 

22:56  Sundholmsvej   Ild i skraldespand Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør. 
 
23:24  Bystævneparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
00:09  Murergade   Røg fra lejlighed Melding om røg fra lejlighed, gryde kogt tør, lejligheden udluftet og eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
00:57  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:50 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

02:18 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

03:22  Scandiagade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

06:56  Thorsgade   Røg fra Lejlighed  Blind alarm, idet anmelder antog røg fra madlavning for røg fra ildløs 

 

 


