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08:24  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm, håndværkers arbejde for tæt på linjerøg detektor. 
 
08:31 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikret skadestedet. 3 biler støt sammen, 2 personer tilset af ambulance mandskab, hvoraf en 
     person blev indbragt til hospitalet. Oprydning foretaget. 
     Overdraget skadestedet til politiet. 
 
09:51  Marmorvej   Drukning   Person i vandet i lukket del af havneløbet. Ved beredskabets ankomst konstateredes livløs person 
     under vandoverfladen. Isat dykkere til redning af personen og bragt denne til kajen samt ovedraget 
     personen til ambulancetjenesten. Eftersøgt havnebassinet for personlige ejendele mv, iab.  
     Overdraget skadestedet til politiet. 
 
10:46  Hillerødgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
11:17 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning. 
 
12:02 Hendriksholms Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning. 
 Boulevard  
 
12:45  Frederiksgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning. 
 
12:52 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning. 
 
12:56  Egegårdsvej   Trafik ulykke   Sikret skadestedet hvor 2 varevogne var kørt sammen. En person frigjort fra det ene køretøj, samt 
     tilset og frikendt af ambulancetjenesten. Den ene varevogn havde ramt et el-skab, hvortil der blev 
     rekvireret et forsyningsselskab for udbedring. Politiet overtog skadestedet. 
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 13:44  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
  
13:52  Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm, grundet støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 

14:16  Oceanvej   Røg fra bygning  Røg fra ladeaggregat til gaffeltruck efter påkørsel af kabel forbundet hermed. Ved beredskabets 
     ankomst var strømmen til laderen afbrudt. Slukket mindre ildløs med CO2 slukker og bragt lader til  
     det fri. Udluftet lager og foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til personalet på stedet.  
’ 

16:13  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:41  Fensmarkgade  Personredning  Redning af person fra tag på 5. etagers ejendom. Ved beredskabets ankomst var personen 
     ufrivilligt blevet låst ude på taget på institution og kunne ikke selv komme ind igen. Nedtaget med 
     drejestigen og overdraget til personale på institutionen.  
 
17:35  Gammel Køge Landevej  Trafik Ulykke   Person påkørt af bil. Ikke behov for beredskabet.  
 
18:05  Gammel Kongevej  Ild i affald  Røg fra skraldespand ved bus læskærm, slukket med HT-rør.  
 
19:40  Røde Mellemvej  Trafik Ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 personbiler uden personskader.  
     Fjernet køretøjer med gravko fra nærliggende byggeplads. Opfejet diverse autodele fra kørebanen 
     og udlagt cirka 40 liter absodan til opsugning af udstrømmende kølervæske.  
     Overdraget skadestedet til politiet.  
 
20:04  Amaliegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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20:06  Nybrogade   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed grundet ild i mindre juletræ slukket af beboer inden beredskabets ankomst.  
     Efterset lejligheden og foretaget mindre efterslukning samt udluftet lejlighed.  
     Diverse indbo i lejlighed brandskadet samt røgskader i dele af lejligheden. 
     Kontrolleret temperatur på loftet i den brandramte lejlighed for kontrol af brandspredning til 
     konstruktioner, iab. Udluftet trappe med overtryksventilator og kontrolleret ovenliggende lejlighed 
     for røgspredning via vinduer, idet der ikke kunne skaffes adgang via døren.  
     Tilkaldt skadeservice og overdraget skadestedet til politiet.  
 
23:14  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
23:53  Jagtvej   Trafik Ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3 personbiler.  
     Ved beredskabets ankomst var der en enkelt person der klagede over nakkesmerter.  
     Personen udtaget skånsom efter aftale med ambulancepersonalet.  
     Fejet kørebanen for dele fra køretøjerne samt trukket køretøjer til vejkant.  
     Overdraget skadestedet til politiet.  
 
01:08 Nørrekær  Ild i affald  Ild i aviser og blade, slukket med et HT-rør. 
 
02:40  Vesterbrogade  Brandalarm   Røg fra røgkanon, anlæg sat i service af anlægsejer. 
 
03:16  Østerbrogade   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke. 
 

05:10  Rymarksvej   Naturbrand   Bål i park, slukket med et HT-rør. 

05:11 Dyringparken  Ild i bil  Overtændt bil, slukket med et HT-rør. 
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