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08:24  Norgesgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
08:43  Sindshvilevej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
09:30  Torvegade   Olie spild   Opsamling af dieselspild samt rengøring af kørebanen, 

som var forurenet på grund af utæthed i brændstofsystemet.  
 
09:35  Havneholmen   Redning Andet   Assistance til politiet, foretog os intet, aflyst da vi kom frem.  
 
09:48  Rådhuspladsen   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
10:44  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:04  Kalvebod Brygge  Gaslugt i det fri   Melding om gaslugt, en person havde forvekslet lugt fra 

havnebassinet med gaslugt, gas måling foretaget, intet at bemærke  
 
11:12  Henrik Harpestrengs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:57  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
12:26  Hørhusvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:05  Folehaven/Vigerslevvej  Trafik ulykke   Sikring af skadested, oprydning.  
 
14:42  Emdrupvej   Eftersyn   Eftersyn for røg fra altan, det viste sig at være lidt gløder fra altankasse, beboer fik selv slukket det. 
 
15:01 Vigerslevvej  Oliespild  Oliespild fra personbil, udlagt absol. 
 
15:52  Vesterbrogade   Brand andet   Intern assistance til afhentning af brandslukningsmateriel  
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16:24  H.C. Andersens  Boulevard Trafik ulykke   Mindre færdselsuheld med 3 involverede køretøjer. 
Intet behov for vores assistance. Skadestedet overleveret til Politiet.  

 
18:14 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 
 
18:21 Egeskoven  Ild i knallert  Ild i cykeldæk, slukket før ankomst. 
 
19:01  Grønnegårdsvej  Affaldsoplag i det fri  Ild i skraldespand, intet fundet.  
 
20:12  Islands Brygge   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
23:29 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. 
 
23:37  Lynneborg gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:31 Sognevej  Brandalarm  Alarmskab ikke i drift. 
 
00:41  Meldahlsgade   Ved Spuling af gade  Assistance til politiet, spuling af gaden foretaget. Ellers IAB.  
 
03:03 Kettegård Alle  Bål på gaden  Bål på gaden, slukket med et HT-rør. 
 
03:37  Kettegård Alle   Container i det fri  Ild i container, slukket med et HT-rør. 
 
03:58 Arnold Nielsens Boulevard Ild i container  Ild i container, slukket med et HT-rør. 
 
05:39  Rosenørns Alle   Metro alarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:19  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 


