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08:29  Klareboderne   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på sprinkleranlægget. 
 
08:41  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
10:12  Hermodsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
10:43  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:48 Tårnvej  Trafikulykke  Harmonikasammenstød med 4 biler. 
 
12:24 Seminarievej  Brandalarm  Blind alarm pga. damp fra bad. 
 
12:55  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Ild i skraldespand på dametoilet, slukket før vores ankomst. Eftersyn foretaget iab. 
 
13:09  Oehlenschlægersgade  Røg fra kælder  Røg fra kælder, viste sig at komme fra lyskasse. Aircondition sugede luft fra lyskassen og spredte  

let røg i kælder.  
 

13:12  Nordens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:20  Overgaden Oven Vandet  Min. Forurening  Mindre forurening i havnekanal fra ukendt båd, benzin film på overfladen i kanalen, på ca. 8 m2 som  

afgiver lugt, Benzinen fordamper i solen, og der gøres ikke mere ved dette. 
 

15:32  Kronborggade  Røg fra Lejlighed Glemt gryde på tændt komfur var brændt tør i bunden, komfur slukket, gryde kølet i vask og  
lejlighed udluftet, skadeservice tilkaldt ellers intet at bemærke. 

 
15:52 Islevbrovej  Ild i affald  Ild i brandbar væske. Slukket med HT og hurtig indsat fra beredskabet forhindre brandspredning. 

 
17:47  Rådhusdammen  Naturbrand   Mindre ild i bed med spagnum. Slukket med HT’er. 
 
18:23  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
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18:39  Islevbrovej   Ild i bygning   Mindre brand i motor til udsugningsanlæg. Slukket med pulverslukker af vagt.  

19:45  Peter Graus Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 
 
20:44  Havkajakvej  Ild i affald  Ild i affaldscontainer, slukket med HT'er. Brand sandsynligvis startet pga. engangsgrill. 
 
20:45  Pilestræde   Ild i affald   Ild i affald bag pakkeboks på gaden. Strålevarme fra branden havde antændt pakker i boksen.  

Boksen opskåret vha. vinkelsliber for adgang. Brand slukket og boks kølet vha. 2 HT'er.  
 
20:55  Ved Klosteret   Brandalarm  Brandvæsnet tilkaldt pga. intern røgmelder var aktiveret. Intet at bemærke i lejligheden. 
 
21:06 Fabriksparken  Naturbrand   Ild i knallert på voldareal slukket med HT’er.  
 
01:01 Brunevang  Eftersyn  Hylende røgmelder. Ingen årsag fundet. 


