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08:42  Fogedgården   Assi. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
09:27  Sundkaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
  
09:36  Emdrupvej   Eftersyn   Ved beredskabets ankomst til stedet kunne det konstateres at der havde været en  

kortslutning i lysføler på mur, håndværkere på stedet havde tilkaldt en elektriker. Intet at bemærke, 

intet for beredskabet. 

09:44 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag.   

09:56  Trædrejerporten  Brand   Melding om røglugt i bygning, viste sig at stamme fra afbrænding af ukrudt langs bygningen. IAB. 

10:23  Kvæsthusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
  
11:26  Ahlefeldtsgade  Oliespild   Forureningsbekæmpelse, spild af ca. 250 liter hydraulikolie fra ukendt kilde. Ca. 200 liter løbet i    

kloak, Miljøvagt orienteret. 
  

11:29 Grønnedammen  Brand  Ild i elscooter slukket. 
   
11:52  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
11:53  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Tobaksrygning, askebæger tømt i skraldespand, mindre ildløs (gløder) i skraldesp, slukket af  

personalet. 
  

12:16  Langebrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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12:46  Nørre Farimagsgade  Eftersyn   Eftersyn til gaslugt i lejlighed. Det viste sig at det var en blind alarm. 
 

14:16  Hjulmagerstien  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
  
14:47  Fogedgården  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
16:16  Hammerichsgade   Færdselsuheld  Kranbil kørt ind i personbil. Personbil skubbet ind til siden, vejbane fejet for glas og plast hvorefter at  
     dette blev samlet op i gul pose. Føreren afventede vejhjælp. 
 
16:59  Willemoesgade  Benzin udslip   Ved ankomst dryppede der en del benzin fra bilens benzinrørsystem. Det spildte benzin samles op  
     med absodan, der bliv suget 20 liter benzin op af tanken. Ejeren blev informeres om at bilen tappes  
     for alt brændstoffet, ejeren ønsker ikke at afhente de 20 liter benzin, som sendes på depot, Vi fortog  
     os ikke yderligere. 
 
17:35  Dybbølsbro/Kalvebod Br.  Brand   Mand truede med at springe ud fra Dybbølsbro, reddet i sikkerhed af politiet.  
 
18:06 Franciska Clausen Pl  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.  
 
18:50  Rundholtsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
19:24  Bystævneparken  Brand   Mindre brand i beplantning på ydervæg. Slukket med HT-rør.  
 
21:17  Jernbanegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.  
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21:22  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg fra røgmaskine.  
 
22:07  Kaj Munks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 
 
22:39 HJ.Holstvej  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 

  

01:14  Arsenalvej   Brand   Overtændt sejlbåd, slukket med C angreb samt HT'er. Båden udbrændt, dog stadigvæk flydende.  
 
02:10  Tagensvej   Eftersyn   Eftersyn for røglugt i det fri. Området gennemgået - iab.  
 
05:39 Stamholmen  Brandalarm  Ild i tastatur på computer, skadeservice tilkaldt 
 
05:43 Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:13 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
07:15 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm ukendt årsag.  
 
 

 

 

 

 


