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08:05  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra strygejern.  
 
08:14  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.  
 
09:55  Thorsgade   Brandalarm   Blind alarm, skyldes røg fra overophedet kompressor.  
 
08:59 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
10:35  Gammel Køge Landevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:47 Fengersvej  Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk taget uden påviselig grund.  
 
10:55  Hermodsgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
11:30  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:36 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
11:51  Matthæusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:59 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
12:04  Allegade   Benzin udslip   Mindre benzin spild på p-plads - udlagt absodan til opsugning - efterfølgende fejet op.  
 
12:06  Borgervænget   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:28  Theodor Christensens  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Plads madlavning.  
 
13:34  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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14:29  Vermundsgade   Brandtryk   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
14:40  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:20  Fortkaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
16:11  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:15  Ved Ovnhallen   Min. Forurening  Mindre benzinspild, kælder udluftet.  
 
17:44  Baggesensgade   Elevatorstop   Åbnet elevator og hjulpet 2 personer ud.  
 
17:49  Stefansgade   Røg fra Lejlighed  Ild i altankasse, slukke med HT-rør.  
 
17:50  Margretheholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
18:05  Rubingangen   Container i det fri  Ild i 600 l container, slukket med 1 HT-rør.  
 
18:13  Porcelænshaven  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:43  Østbanegade   ISL-Eftersyn   Eftersyn for løst klæde der hang fra stillads, ejer kontaktet så klædet kunne fastgøres igen.  
 
19:44  Christian Paulsens vej Elevatorstop   Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud.  
 
20:43  Tagensvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:34 Tranehaven  ild i affald  Ild i bord, slukket med en vandslukker. 
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23:02  Amerika Plads   Eftersyn   Eftersyn for dårlig lugt i lejlighed, foretaget eftersyn, og nogle væsker fjernet fra badeværelse.  
 
23:29  Magistervej   Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var  

blevet forurenet ved færdselsuheld hvor ovennævnte køretøj var involveret.  
Mindre færdselsuheld, 2 biler i frontal sammenstød.  

 
23:31  Frederikssundsvej  Ild i bygning   Melding om ild i bygning, viste sig at være fra et ventilationsanlæg, foretaget eftersyn, intet at bemærke. 
 
01:08  Linnésgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

  

 

 

  

 


