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08:57  Mimersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
09:55  Falkoner Alle   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved HBR. ankomst.  
 
10:39  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

11:33  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:06  Vennemindevej  Eftersyn   Eftersyn af tag, taget løs tagsten ned ved brug af personale i drejestige. Overdraget skadestedet til  

politiet.  
 

12:25  Lyneborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra tyverisikringsanlæg.  
 
12:47  Ryvangs Allé   Ild i papirkurv   Brand i skraldespand, slukket ved HBR ankomst. Foretaget efterslukning med vandslukker.  
 
13:03  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig rygning tæt på detektoren.  
 
13:16  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

14:54  Betty Nansens Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

15:00 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:20 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
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15:44  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
16:25 Rørvang  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 

16:42 Kettevej  Forurening  Opsamling af 10 liter hydraulik olie fra kørebanen, med absodan. 

17:48 Folehaven  Trafik ulykke  Mindre trafik ulykke, skadestedet sikret og kørebanen ryddet for vragdele, skadested overgivet til  

     politi. 

18:15  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
19:06  Frederikssundsvej  Eftersyn   Mindre brand i inventar, slukket før HBR ankomst. Eftersyn foretaget, iab. Overdraget skadestedet  

til politiet. 
 

19:27 Kroagervej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet tobaksrygning tæt på detektor. 

20:05 Brøndbyøstervej Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, en person frigjort fra køretøjet ved hjælp af hydraulisk værktøj.  

     Skadestedet ryddet for vragdele og overgivet til politi. 

20:21  Enghavevej   Ild i lejlighed   Ild i bagepapir i ovn, slukket før HBR ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning. Overdraget  
skadestedet til politiet. 
 

23:09 Dalkær  Ild i affald  Ild ui affaldsoplag, slukket med 1. HT. 

23:59  Thorvaldsensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
00:36  Fredericiagade  Benzin udslip   Oprydning efter utæt tank på motorcykel. Udlagt 10 kg. absodan.  
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01:18  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:01  Fragtvej   Ild i affald  Ild i affald i det fri, slukket med HT'er tilsat skumvæske.  
 
02:04  Gamle Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
02:16 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra rengøring. 


