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08:12  Holbækmotorvejen Trafik ulykke  3 biler støt sammen. Sikret skadestedet ved afspærring af en vognbane samt  
     nødsporet. 2 patienter overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget. 

   
08:34  Kompagnistræde  Eftersyn   Eftersyn for gaslugt i port og gård. Konstateret 2 gasflasker tilkoblet varmelamper stående i porten, var  
     åbne således gassen kunne sive ud. Foretaget yderligere eftersyn i bygning, intet at bemærke.  

Skadestedet overdraget til politiet.  
 
08:58  Vinhaven   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:12 Frugtmarkedet Benzinspild   Ved beredskabets ankomst, var ca. 250 Liter diesel, løbet ud på kørebanen.  

    Chaufføren havde selv sikret kloakken, således at dieselolien ikke løb ned i den. Udlagt ca. 400 Liter  
     absodan, for opsamling af spildet. Skadestedet overdraget til Hofor for skylning af kloakken.  
 
09:19  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
09:24  Sjælør Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde.  
 
10:11  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:17  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:25  Vallensbæk torvevej  Trafik ulykke   2 biler støt sammen. Ingen personskade. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning af vragrester.  
 
11:52  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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13:03 Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
13:26  Sundbyvestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:29  Dieselvej   Eftersyn   Eftersyn af emhætte samt altan, efter ildløs i gryde med olie. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.  
 
17:22 Arildsgård   Ild i affald   Ild i affaldsspand, slukket med HT-rør.  
 
18:10  Bøhmensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
18:21  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:47  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
19:25  Hedegaardsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
19:49  Frankrigsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient.  
 
20:03  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
21:48  Poppelstykket  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine. 
 
22:51  Stockholmsgade  Ild i affald   Eftersyn for mulig ild i affaldsspand i det fri, iab.  
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00:54  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
 
00:58  Hans Kirks Vej  Røg fra lejlighed  Røg fra lejlighed grundet tobaksrygning i seng, hvilket havde antændt tøjdyr samt diverse klude.  
     Personalet havde evakueret lejlighedens beboer før beredskabets ankomst og åbnet vinduer for  

udluftning. Kontrolleret for brandspredning, iab. Udluftet fællesgang samt lejlighed med 
overtryksventilator. Tilkaldt ambulance til beboer samt personale for kontrol for røgforgiftning. 
Overdraget skadestedet til ambulancepersonalet.  

 
01:11  Krabbesholmvej  Elevatorstop   Åbnet elevator og hjulpet 2 personer ud. 
 
02:19  Amerika Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 

02:46  Langelinie Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


