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10:45  Sundkrogsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:17  Nørrebrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:27  Peter Bangs Vej  Trafik ulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  

færdselsuheld.  
 
14:41  Frederikssundsvej  Røg fra Butik   Glødebrand i ventilationsanlæg, slukket med skæreslukker. Slået hul i ventilationsrør for adgang.  

Demonteret dele til ventilationsanlæg for eftersyn. Ventileret restaurant overtryksventilator. 
Overdraget skadestedet til politiet.  
 

15:00  Nordre Fasanvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:30  Vesterbrogade  Redning  Pige der havde fået kædelås rundt om livet, Kædelåsen klippet af med boltsaks.  
 
16:38  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:45  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
17:19  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:20  Emblasgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

18:20  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:10  Sionsgade   Bål på gade   Ild i affald på gaden. Slukket med 1 HT rør påsat skumforsats.  
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20:57  Slotsherrensvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved HBR ankomst. Eftersyn foretaget,  
iab.  
 

22:00  Lauritz Sørensens Vej  Ild i container   Ild i container, slukket med vandslukker og efterslukket med HT-rør.  
 
23:13  Lyrskovgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.  
 
01:35  Brigadegården  Elevator stop   Elevatordør åbnet i samarbejde med montør, og 7 personer udtaget af elevator.  
 
02:03  Hareskovvej   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med trafikuheld.  
 
02:20  Valbygårdsvej   Eftersyn   Alarmeret til intern røgalarm, lyden stammede højst sandsynligt fra et vækkeur.  
 
04:10  Sølvgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:37  Centrumforbindelsen Trafik ulykke  Foretaget sikring af skadested efter færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret.  

Udtaget patient skånsomt ad sidedør efter aftale med akutlæge og efter at have klippet dør af 
køretøj. Efterfølgende foretaget rengøring af vej fra oliespild samt div. vragdele. Slæbt en personbil 
ind i midterrabatten efter aftale med politiet for hurtigst muligt at reetablere trafikken. Overdraget  
skadestedet til politiet.  
 

07:17  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 


