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08:03 Hovedgaden Skorstensbrand Mindre brand i skorsten slukket. Ejer er informeret om at kontakte skorstensfejer. 

08:41 Kongelundsvej Trafikulykke Mindre trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person      
overdraget til ambulancetjenesten. 

08:46 Arne Jacobsens Allé  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

09:40 Holbækmotorvejen Forurening Større spild af diesel over lang strækning. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.  

10:36 Antwerpengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13:03 Sundparken First Responder First Responder 

13:06 Bådsmandsvej Brand i bil Brand i bil slukket med et HT-rør. Politiet overtager skadestedet. 

13:11 Borgbjergsvej Trafikulykke Personbil kørt ind i bus. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade.             
Skadestedet overdraget til politiet. 

13:28 Banegårdspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

13:46 Alliancevej Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af røg fra kortslutning i kompressor. Eftersyn    
foretaget, ventilering udført. Teknikker tilkaldt. 

15:40 Godthåbsvej Eftersyn Assistance til politiet. 
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16:11 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

16:11 Mitchellsgade  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.. 

16:36 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet. 

16:51 Hortensiavej Eftersyn Assistance til politiet. 

18:04 Enghave Plads Brand i skraldespand Beredskabet ikke i arbejde. 

18:08 Antwerpengade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

19:22 Murergade Brand i skraldespand Brand i affald i elevator slukket med vandslukker. Eftersyn foretaget, ventilering udført.             
Skadestedet overdraget til politiet. 

20:26 Else Alfelts Vej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.        
Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

22:15 M Bechs Alle Eftersyn Beredskabet afmeldt inden ankomst. 

22:25 Industriholmen  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved støv fra produktionsanlæg. 
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22:31 Priorparken Trafikulykke To personbiler i mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person     
overdraget til ambulancetjenesten. 

02:21 Edith Rodes Vej  Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.  

02:52 Fabrikmestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

03:41 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

03:58 Frederikssundsvej Eftersyn Mindre brand i affald slukket med et HT-rør. 

04:08 Frederikssundsvej Brand i skraldespand Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør. 

04:57 Ørestad Metro Station Brand i skraldespand Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør. 

06:08 Mitchellsgade  Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.  
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