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08:42  Sluseholmen /  Trafikulykke  Trafikulykke mellem to personbiler, skadested sikret, personer tilset af ambulancen, intet at bemærke, 
Sjællandsbroen    skadestedet overdraget til politiet.  

 
09:12 Høvedstensvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:52  Oehlenschlægersgade  Oliespild   Meget små olie dryp formentlig fra en forbikørende bil, ellers intet at bemærke. Intet foretaget  
       fra beredskabets side.  
 
10:22  Ryesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:24 M Bech Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på    
       detektoren.  
 
10:54  Esplanaden   Assistance   Assistanceydelse, nedtagning af flagline.  
 
11:49  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp kaffemaskine.  
 
12:20  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Vagtcentralen havde ikke fået sat anlægget i service, efter tidligere opringning fra tekniker.   
 
12:23  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen på grund renovering af ejendommen.  
 
13:13  Øresundsmotorvejen Trafikulykke   Sikring af skadested i forbindelse med trafikulykke mellem to personbiler og en lastbil, ingen  
       tilskadekomne, skadestedet overdraget til politiet.  
 
13:24  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 
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14:05  Tesdorpfsvej   Ild i kælder   Ild i kælder, viste sig ved beredskabets ankomst at være opstået på grund af håndværkeres  
       nedskæring af gammel olietank, i forbindelse med hovedrenovering af villa. Branden var slukket ved    
     beredskabets ankomst af håndværker med pulverslukker. Foretaget efterslukning med 1 x HT-rør.  
       Brandskader i loft i fyrrum, samt mindre røgskade i den øvrige bolig, eftersyn med termisk kamera,  
       intet at bemærke, bygningen overtryksventileret, skadestedet efterfølgende overdraget til politiet.  
 
15:06 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:18  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
18:26 Howitzvej   Eftersyn  Eftersyn for ildskær. Viste sig at være lampe på 3. sal, som var blevet forvekslet med ildløs.   
 
20:01  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 

22:38  Nordre Fasanvej  Ild i bil   Ild i bil i baggård, slukket med et forlænget HT-rør tilsat skumvæske. 


