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08:29  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
08:41  Christians Brygge  Ild i bil  Ild i 2 biler, slukket med 2 HT-rør. Varmeskader på yderligere 1 bil og Kanal 1 båd.  
 
08:57  Karensgade   Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med kortslutning i stikkontakt. Afbrudt for gruppen ved målertavle, og  

orienteret beboer om at kontakte elektriker.  
 

09:39 Frederikssundsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

09:53  Vilhelm Thomsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:00  Falkoner Alle   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Skadet køretøj skubbet ind til siden, og  

kørebanen fejet for glas og div. Skadestedet overdraget til politiet. 
 

12:39 Stamholmen  Trafikulykke  Sikring af skadested samt oprydning. 
 
12:57 Nyvej  Brandalarm  Blind alarm. Røg fra kemiforsøg med varmt sukker i fysiklokale. 
 
13:24 Bülowsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 
 
13:40  Thorvaldsensvej Olie spild   Eftersyn for oliespild på vej. Konstateret mindre oliefilm på vej, som ikke var glat. 
 
14:07  Bülowsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
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14:15  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
14:17 Tinderhøj Vænge Trafikulykke  Beredskabet sikrede skadested samt oprydning af kørebanen, skadested overdraget til Politi. 

 
14:43  Nørre Søgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:46  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Ild i askebæger, slukket med et glas vand.  
 
15:54  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
16:06  Etonvej   Benzin udslip   Udlagt absodan for opsamling af benzin spild, fra bil. 
 
17:46 Hovedvejen  Trafikulykke  Beredskabet sikrede skadested, nødbehandler indsat sammen med ambulancen. Beredskabet  

rengjorde kørebanen, skadested overdraget til Politi. 
 
18:10  Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
  
19:23  Kastellet   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret.  
 
19:41  Rundholtsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. ftersyn  

foretaget, intet at bemærke. 
  

21:52  Pilestræde   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
  
23:25  Thorshavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
02:52  August Wimmers Vej  Ass. til ophjælpning  Patient hjulpet op.  
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07:12  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra sauna.  
 

07:46 Hedegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet røg fra en røgkanon. 


