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 09:50  Grønjordsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/rim fra køleanlæg. 
 
10:20 Motorring 4  Trafik ulykke  Solouheld på motorvejen, beredskabet assisterede med nødbehandler, sikrede skadestedet.  

Efterfølgende Oprydning af kørebanen for vragdele. Politi overtaget.   
10:39  Meinungsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:02  Dantes Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

14:04  Grønjordsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/rim fra køleanlæg.  
 
16:53  Trangravsvej   Eftersyn   Ild i el-kabel til båd. Afbrudt og slukket ved vores ankomst.  
 
17:21  Bavnehøj Allé   Røg fra bygning Røg fra butik, skyldtes efterladte aviser mm, placeret på tændte kogeplader i køkken, ved en hurtig  

indsats af brandvæsnet, sprængtes døren til butikken, hvor branden blev slukket med en HT  
inden den nåede at få ordentligt fat, butikken ventileret, eftersyn i overliglinde lejligheder og loft, 
intet at bemærke, skadestedet overgivet til politi og skadeservice.  
 

17:56  Ny Blegdamsvej  Eftersyn   Beboer på 1. sal tog fejlagtigt lugten fra træarbejde i kælder for værende brand. Ved vores eftersyn  
iab.  
 

22:04  Refshalevej   Ild i affald  Lille bål, slukket med en vandslukker.  
 
22:17  Halfdansgade   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, viste sig at være blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn  

viste sig ikke at være korrekt. eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
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23:54 Kettegård Alle  Brandalarm 
 
00:00  A.D. Jørgensens Vej  Brandalarm   Intern røgalarm aktiveret. Eftersyn via brevsprække samt vinduer - iab.  
 
00:02  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:35  Stevnsgade   Eftersyn   Eftersyn pga. intern røgalarm der er i gang i beboelsesejendom, ved brandvæsnets ankomst til  

stedet er røgalarmen stoppet, anmelder blev kontaktet, eftersyn af trappeopgang, ingen røglugt, 
intet at bemærke.  
 

00:36  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:03  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:53  Hermodsgade  Ild i bil  Sendt til ild i bil, tur annulleret pga. forkert adresse.  
 
03:55  Titangade   Ild i bil  Ild i bil med brandspredning til bil parkeret ved siden af. Slukket med HT'er tilsat skumvæske. 


