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08:02  Franciska Clausen Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
frakoblet gruppen.  
 

08:53  Lille Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

09:29  Bremerholm  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:08 Tårnvej  Trafik ulykke  2. biler i trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet og assisterede ambulancen med 1. patient. 

     Kørebanen ryddet for vragdele og skadestedet overdraget til politi. 

10:45  Jægergade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:16  Frederik V's Vej  Ild i græs  Ild i buske, slukket med HT-rør.  
 
11:23  Andebakkesti   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
11:59  Hulgårdsvej   Trafik ulykke   Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret ambulance tjenesten med  

behandling af patient, samt ryddet kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

12:17  Tagensvej   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
12:27  Stefansgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 
12:56 Strandlodsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
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13:47  Øster Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
frakoblet gruppen.  
  

15:03  Reventlowsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
15:06  Frederiksborgvej  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med en kop vand.  
 
15:36  Teglholm Tværvej  Røg fra altan   Rejst afprodsstige for eftersyn, og konstateret at røgen stammede fra udbrændt  

askebæger.  
 

17:07  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:15  Frederiksberg Bredgade  Ild i bil   Ild i instrument bord i bil, gået ud af sig selv før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med  

termisk kamera, intet at bemærke.  
 

18:28  Gyldenrisvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:31  Læderstræde   Røg fra bygning  Ild i køkken, slukket med HT'er.  
 
22:26  Haderslevgade Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:29  Kaj Munks Vej  Ild i affald  Grill, slukket af bruger selv, på vores opfordring.  
 
23:26  Møntmestervej  Oversvømmelse Afhjælpning af vandskade i kælder, i forbindelse med at et vandrør var knækket.  
 
00:23  Bjelkes Allé   Eftersyn  Eftersyn for røglugt, stammede fra en gryde der var brændt på.  
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01:41  Sallingvej   Redning  Spuling af gade.  
 
02:06  Ryvangs Allé   Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  
 
02:12  Peter Graus Vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
05:17  Amerika Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra opvaskemaskine. 
 
06:13  Digevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  

  


