
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

09:02 Kongens Nytorv Trafik ulykke 2 biler stødt sammen, ingen fastklemte. 2 personer blev tilset af ambulancetjenesten. Oprydning 

foretaget. 

11:16 Naverland Ild i bil Ild i lad på en bil, slukket med et HT-rør.

11:19 Per Henrik Lings Allé Brandalarm Blind alarm  af anden årsag.

11:43 Slotsherrens Vænge Brandalarm Ild i skraldespand, slukket af personalet før beredskabets ankomst. Rummet blev udluftet.

13:32 Spurvehøjvej Trafik ulykke 2 biler impliceret i et trafikuheld, en person blev tilset af ambulancetjenesten.

Ryddet vejbanen for vragdele samt kørt den ene bil ind på en nærliggende p-plads.

17:46 Nordmarks Alle Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt assisteret med første hjælp. Foretaget 

oprydning af vejbanen. 2 patienter indbragt til hospitalet.

18:08 Rådhuspladsen First Responder Assistance til ambulancetjenesten.

18:45 Nyelandsvej Brandalarm Ild i værelse på et plejehjem slukket med en slangevinde. 5 personer blev evakueret af beredskabet. 

Værelse og gangareal blev ventileret.

Skadestedet blev overdraget til forstanderen samt skadeservicefirma.

19:17 Straussvej Ass. til ophjælpning Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.

20:17 Studiestræde Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret af damp fra bad.
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20:27 Gothersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af os/damp fra madlavning.

20:57 Tårnvej Brandeftersyn Foretaget eftersyn i opgangen samt kælderen for røglugt, intet at bemærke.

21:25 Høffdingsvej Røg fra kælder Foretaget eftersyn for røglugt i kælderen, som viste sig at stamme fra tobaksrøg.

21:26 Holsteinsgade Ild i knallert Falsk alarm, intet fundet på stedet.

21:34 Kristianiagade Ild i container Ild i container, slukket med et HT-rør.

02:45 Sortspættegangen Ild i bygning Ild i et kolonihavehus, slukket med to HT-rør. 

03:38 Fanøgade Brandeftersyn Røglugt i opgang stammede fra en gryde der var kogt tør.

04:10 Rådhuspladsen Brandeftersyn Anmeldelse om røg i området, eftersyn foretaget. Intet at bemærke.
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