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08:04 Amagermotorvejen Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 biler. Ingen personskade. Kun materielskade. Køretøj skubbet ind til siden.  
       Oprydning foretaget.  
 
09:04  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
09:38  Nørre Voldgade  Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT-rør.  
 
10:02  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:37  Tietgensgade   Trafikulykke  Foretaget sikring af skadestedet med Sprøjten og FE i forbindelse med en trafikulykke, hvor en  
       kassevogn var påkørt bagfra. Assisteret ambulancetjenesten med at udtage føreren skånsomt via  
       fordøren. Orienteret politiet på stedet.  
 
10:42  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:19  Godthåbsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
13:17  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:54  Kalvebod Brygge  Redning   En angiveligt førerløs båd drev rundt i havnen, var væk ved beredskabets ankomst.  
 
14:00  Howitzvej   Ild i bil   Ild i bil, slukket af politiet med pulverslukker, efterslukket med vand fra højtryksrør.  
 
14:16  Ålekistevej   Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved trafikulykke.  
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15:09  Kampmannsgade  Eftersyn   Beredskabet bliver stoppet på vej hjem fra en øvelse. En ansat i en butik kunne lugte røg og et svag  
       røgslør ses i butikkens lager. Foretaget eftersyn af underliggende etage, en parkeringskælder.  
       Konstateret at røgen var fra håndværkers arbejde med vinkelsliber. Arbejdet stoppet og kælderen  
       udluftet.  
 
15:27  Tranehavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:56 Kirkesvinget  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:27  Amagermotorvejen Trafikulykke   Harmonikasammenstød mellem 4 biler, ingen personskade. Skadestedet sikret med bump og  
        tavlevogn. Kørebanen opryddet.  
   
18:47  Prinsesse Christines Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af borger.  
 
19:20  Skibelundvej   Ild i skraldespand  Ild i affaldscontainer, slukket med 1 højtryksrør tilsat skum.  
 
21:46  Magistervej  Eftersyn   Eftersyn for røglugt, konstateret at det var madlavning, ikke behov for beredskabets hjælp.  
 
22:30  Sankt Annæ Plads  Drukning   Stoppet under fremkørsel, personen var selv kommet op af vandet og havde ikke brug for  
       beredskabets hjælp.  
 
22:45  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have    
       frakoblet gruppen.  
 
22:48 Tårnfalkevej   Ild i bygning   Ved beredskabets ankomst konstateres ild i bil, ej bygning. Slukket med 1 højtryksrør og skum.  
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22:56 Kløverprisvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
23:19  Esplanaden   Brandalarm   Stoppet under fremkørsel, tekniker på stedet.  
 
23:24  Grønjordsvej   Trafikulykke   Trafikulykke mellem 2 personbiler. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. Assisteret    
       ambulancetjenesten med håndtering af 4 lettere tilskadekomne personer. Frakoblet bilernes  
       akkumulator samt bugseret en bil ud til siden. Udlagt absorberingsmiddel og fejet kørebanen for  
        vragdele. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
00:11  Middelgrundsvej  Røg fra Lejlighed  Ved ankomst røg fra altaner på 1. og 2. sal. Slukket mindre brand på altan med højtryksrør.  
       Nabolejlighed udluftet for røg, ingen røgspredning til trappen.  
 
05:42  Bohlendachvej  Eftersyn   Annulleret inden ankomst.  
 
06:53  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på   
       detektoren. 
 
 


