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08:33  Frederiksborgvej  Assistance til hjertestop  Assistance til ambulancetjenesten.  
 
08:51  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

09:09 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad. 

09:48  Østerbrogade   Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT tilsat A-skum.  
 
10:05  Javavej   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
10:29  Slotsherrensvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
11:15  Dortheavej   Ild i skraldespand Ild i container, slukket med HT-rør.  
 
11:44  Else Alfelts Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:46  Vigerslevvej   Røg fra trappe  Røglugt fra gryde glemt på komfur.  
 
12:56 Worsaaesvej   Ild i affald  Ild i haveaffald, slukket af beboer før beredskabets ankomst.  
 
13:20  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:21  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

Detektoren. 
 

13:30 Blytækkerporten Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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16:37 Landlystvej  Trafik ulykke  Tre biler kørt sammen med bus, en pt med nakkesmerte.1 Pt er taget skånsom ud, 2 pt overgivet til  

     ambulance tjenesten. Beredskabet ryddet kørebanen for biler og vragdele. Skadested overdraget  

     til politi. 

17:08 Nygårds plads  Brandalarm  Blind alarm grundet aktiveret brandtryk. 

17:09  Amerika Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:56  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
18:00  Kristen Bernikows Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
19:20 Stadionvej  Røg fra bygning Mindre ildløs i affaldsoplag, slukket med vandslukker. 

19:48  Midtfløjene  Ild i bygning  Mindre bål, anlagt op ad dør. Slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
20:32  Købmagergade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:27  Hillerødmotorvejen Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3 biler. Foretaget en kontrolleret  

frigørelse for skånsom udtagning af 1 person. Ryddet kørebanen for biler og vragdele. Skadestedet 
overdraget til politiet.  
 

22:31  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:31  Oehlenschlægersgade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
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22:35  Strandgade   Eftersyn   Eftersyn for let røglugt i teknikrum i p-kælder. Fundet smeltet plastliste der lå ved ventilations  
     Boks.  Afbrudt for strømmen og aftalte med bestyrer at han kontakter elektriker.  
 
23:19  Solbjerg Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg.  
 
00:08  Louis Pios Gade  Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT-rør.  
 
00:57  Louis Pios Gade  Forurening   Assistance til politiet. 

01:15 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Væltet lastbil, man tager mand ud af kabinen og forhindre forurening på stedet. Lastbil ligger i  

     grøft og har spredt parketgulv over et stort område. Vejdirektoratet spærrer afkørsel og der  

     iværksætte frigørelse af selve lastbilen. 

02:02  Ekvipagemestervej  Person i vandet Ved ankomst til adressen, konstateres det, at hændelsen er på modsatte side af havnen.  
Rekvireret ny udrykning, der kører til korrekt adresse.  
 

02:16  Larsens Plads  Person i vandet Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste Toldbodgade. 
 
07:01 Valdemar Hansens vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet brug af parfume tæt på detektor. 

07:26 Avedøre Tværvej Ild i græs  Mindre bål i det fri. Slukket med HT. 


