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 08:18 Nyelandsvej Ass. til ophjælpning Anmodet om assistance til ophjælpning af SUF. Udrykning stoppet  
 inden udkørsel. 
 
  09:45                      Vestervej                                Brandalarm Røg fra et tørreskab havde aktiveret institutionens automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)  
 Strømmen afbrudt til tørreskabet og båret ud i det fri. 

 09:57 Howitzvej Brandalarm. Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
 beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde 

 11:13 Bernhard Bangs Alle Brandalarm. Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 brandvæsenets ankomst. 

 12:53 Stockflethsvej Røg fra lejlighed Gryde med madvarer brændt på over tændt varmekilde. Beboer  
 havde selv luftet ud. Foretaget eftersyn iab. 

 13:12 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:59                      Peter Bangs vej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:00  Mimersgade Ild i lejlighed Ild i køkken i en 5. sals lejlighed. Branden blev slukket med 1 HT.  
    Lejligheden blev udluftet, og overdraget til skadeservice. 

 15:53 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:19 Lundtoftegade Brand-MC/Knallert Ild i knallert, Slukket med mindre slukningsmidler. 

 18:27 Holbergsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 18:54 Jemtelandsgade Elevator stop Assistance ved elevartorstop, 2 pesoner hjulpet ud. 
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 20:37 Oceankaj ISL-Eftersyn Eftersyn efter melding om skib som havde påsejlet Oceankaj.  
  Ved ankomst kunne det konstateres, at et større skib havde påsejlet Oceankaj. 
  Der var skader på molen og på skibet. Ingen olieudslip fra skibet.  
  Politiet overtog skadestedet. 

 21:51 Gamle Vasbygade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:23 Kastanievej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:53 Rentemestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign (Røgmaskine) 

 23:04 Bispebjerg Parkallé Redning Andet Assistance til ambulancetjenesten som var kørt fast, trukket fri med I10 (speciel kran) 

 03:19 Roskildevej Trafik Ulykke 2 biler kørt sammen. Sikring af skadested, samt udtagning af en hårdt kvæstet person, som blev overdraget 
    til ambulance og akutlægen på stedet. Bil inspektør tilkaldt – Herefter oprydning til færdselsuheldet.  

 04:25 Midtfløjene Brandalarm Blind alarm, detektor udløst ved brug af hårtørrer. 

 04:37 Lyneborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. (røgkanon) 

 06:46 Amagermotorvejen Trafik Ulykke Sikring af skadested samt oprydning efter færdselsuheld. 
 


