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09:52 Hvidovrevej  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret pga. rygning.  
 
11:40  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
     brv. Ankomst  
 
12:18  Gammel Køge Landevej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld  
 
12:40  Godthåbsvej  Olie spild   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2  
     Biler. Fejet og ryddet kørebanen for glasskår, samt udlagt 25 Liter  
     absodan for opsamling af kølervæske.  
 
13:26  Sankt Annæ Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
13:29  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
     HBR ankomst.  
 
14:30  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
     HBR ankomst.  
 
15:40  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
17:14  Frederiksholms Kanal  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke  
 
17:51  Godthåbsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning.  
 
18:24 Gillesager  Brandalarm  Røgalarm i lejlighed. Udvendigt eftersyn af lejlighed. Intet at bemærke. 
     Eftersyn med termisk kamera.    
 
18:38  Høgemosen   Ild i lejlighed/   Assistance til st. Glostrup. Stoppet på radio før ankomst.  
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18:39 Høgemosen  Ild i lejlighed  Ild i frituregryde. Slukket af beboer. Udluftet og ventileret lejligheden. 
 
19:36 Motorring 3  Trafik ulykke  Soloulykke. 1 Person lettere tilskadekomst. Sikring af skadested. 
 
19:45  Emdrupvej   Røg fra bygning  Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs  
 
20:04  Skoleholdervej  Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør tilsat a-skum. 
 
20:19  Amagerbrogade  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med lidt vand fra HT-rør.  
 
21:08  Karlslundevej   Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med HT-rør.  
 
21:37  Folke Bernadottes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
21:56  Gammel Kongevej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     patient  
 
03:00  Ejby mosevej  Ild i bygning  Ild i affaldssilo. Slukket ved ankomst af egne vandkanoner. 
     Eftersyn med termisk kamera. 
 
03:15  Dybbølsgade   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør  
 
03:54  Prins Jørgens Gård  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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06:46  Oehlenschlægersgade  Røg fra Butik   Ild i bar, slukket med HT-rør. 1 tur med HT-rør til lokalisering og  
     slukning af ildløsen, 2 Tur til Ass. og sikring af første tur. St.H til  
     eftersyn af lejligheden over cafeen samt rejst stiger for eftersyn af  
     taget da der var melding om røg fra taget. Røgen viste sig at komme  
     fra udluftningen fra cafeen. Sluk til eftersyn/udluftning af de  
     resterne lejligheder samt bagtrappe og tag. Overdraget skadested  
     til politi og skadeservicefirma.  
 
07:17  Nøjsomhedsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 


