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09:57  Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 

11:29  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under 
     udførelse af andet arbejde. 
 

12:12 Ulsøparken  Forurening  Eftersyn for lugt af mulig brandbar væske. Udluftning foretaget. Politiet overtog skadestedet.
  
14:28  Haraldsgade   Røg fra lejlighed  Glemt madvare i gryde på tændt komfur. Før beredskabets ankomst havde politiet opbrudt døren og 
     taget gryden af komfuret og slukket for dette. Politiet fået beboer i det fri, denne tilset af ambulance, 
     men blev ikke benyttet. Foretaget eftersyn i lejligheden, iab. Bør repareret. Overdraget skadestedet 
     til politiet.  
 
15:01  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på 
     detektoren. 
 
15:51  Larslejsstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:04  Thorupsgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 

17:19 Kettegård alle  Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk aktiveret af en patient, uden grund. Teknisk service overtager reetableringen. 

17:20  Lindevangs Alle  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
18:05  Ove Arups Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
18:18  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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18:33  Lindgreens Allé  Eftersyn   Foretaget eftersyn for røglugt og konstateret denne stammede fra askebæger.  
     Overdraget skadestedet til viceværten. 
 

18:43               Nordstjernevej Forurening                             Mindre spild fra køretøjer der var støt sammen. Udlagt absodan og bugseret køretøjerne ind til side. 

                                                Ambulance tjenesten tilså og behandlede patienter fra begge køretøjer. Oprydning foretaget.

  

19:34  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm                           Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  

 
20:05  Øresundsmotorvejen Trafik ulykke   Bro over motorvej påkørt af særtransport med betongelementer.  
 Center Boulevard    Ingen personskade, og kun ridser i broen, en del beton på vejbanen pga. ødelagt betongelement på 
     lastbilen. Inderste spor spærret i ca. 10 minutter hvor vejbanen blev rengjort og fejet.  
     Vejdirektoratet informeret omkring skade på broen. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
21:03  Stockholmsgade  Ild i skur   Ildløs i skurvogn. Slukket med 2 HT rør og et C rør. Sikret mod Visbygade brandspredning. 
     Skadestedet overdraget til politiet.  
 
21:05  Vibeholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. Foretaget eftersyn, iab.  
 
23:44  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
00:35  Nyelandsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen 
 
01:50 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. påkørt sprinklerhoved. 
 

03:48  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

04:57 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.   
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06:55               Frederikssundsmotorvejen    Trafik ulykke  4 biler støt sammen. 1 patient med nakkesmerter tilset af ambulancetjenesten.  

    Oprydning af skadested  

07:24  Tingvej   Redn.-Sammenstyrtning Kran væltet ned i beboelsesejendom. Ingen personskade. 2 personer evakueret ned fra 1 sal. 
     Lejlighed og daginstitution. Sikring af skadestedet foretaget i samarbejde med politi på stedet.  
    Skadestedet overdraget til skadeservice.    

      


