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08:04  Skjulhøj Allé   Røg fra Butik   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
     sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 
 
  
09:24 Køgebugt motorvejen Trafik ulykke  Solo uheld, bil mod autoværn. 2 personer tilset af læge og ambulance. 
     Vejen ryddet og fejet. Udlagt 3 poser absodan.   
 
12:33  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
 
14:18 Byparken  Brandalarm  Blindalarm. Brandtryk aktiveret af beboer uden grund.   
 
 
 
15:26  Holmens Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
 
17:15  Kongens Nytorv  Eftersyn   Brandvagten på Det Kongelige Teater, slukkede ild i tovværk, med  
     en vandslukker. Tovværk var antændt af "kamera" der var ladt med  
     pyroteknik, kamera aktiveret ved en fejl. Foretaget eftersyn og  
     retableret centralskabet. 
  
17:23  Polensgade   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed viste sig at være et stearinlys der havde været  
     placeret på et trægulv, for at varme lidt, 30 x 40 cm gulv samt  
     skabslåge brandskadet, gulv opskåret, eftersyn med termisk  
     kamera for at sikre at der ikke var brandspredning, intet at  
     bemærke, skadestedet overdraget til politiet.  
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18:20  Grønbakken   Ild i lejlighed   Ild i køkken slukket med HT-rør. Ved beredskabets ankomst er alle  
     ude af bygningen. Indsat en røgdykker tur for af slukning og  
     udluftning, en røgdykker tur for udluftning og eftersyn i  
     overliggende lejligheder. Udlagt HT-rør for sikring. Tryksat  
     opgangen før indtrængning.  
     Køkken kraftigt brand og røgskadet, resten af lejligheden lettere  
     røgskadet.  
     Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice firma. 
 
 
 
  
21:49  Istedgade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn 
      Foretaget. Intet at bemærke. 
 
 
22:54  Grønbakken   Eftersyn   Eftersyn for røg i køkken, efter brand tidligere på aftenen, lidt  
     servietter lå og ulmede, fjernet fra lejligheden og slukket med en  
     vandslukker, ellers intet at bemærke.  
 
 
00:32  Grøndals Parkvej Brand i bil i det fri  Brand i kassevogn, slukket med 2 HT rør, skadestedet overdraget til  
     politiet.  
 
 
03:30  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

     tobaksrygning tæt på detektoren.    


