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08:34  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
08:51  Ben Websters Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
  
09:02  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
09:04 Blytækkerporten  Ild i bygning   Ild i vaskeri, vaskemaskine slukket med 1 HT. 

09:19  M Bechs Alle   Brand-Bil under tag  Ild i bil i carport. Slukket med 2 HT-rør og 2 C-rør tilsat A-skum.  
 
09:21  Herluf Trolles Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
11:00  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
11:38  Sofielundsvej  Ild i bygning   Ild i papir. Kraftig røgudvikling. Indsat to hold med HT for afslukning og eftersøgning.  

Foretaget overtryksventilering af bygningen. Skadestedet overdraget til skadeservice. 

12:25  Sjælør Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:55  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:32 Langagervej  Brandalarm  Brandtryk aktiveret ved fejl. 

14:06 Nordre Ringvej Brandalarm  Blind alarm pga. os fra madlavning. 

14:20 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm. Upåviselig årsag. 

14:31  Sydhavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra kaffemaskine. 
 
14:49  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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15:08  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
15:47 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm. Upåviselig årsag. 
 
16:14  Nordre Toldbod  Redning   Anmeldt drukneulykke. Ingen personer fundet. Afsøgt land og vand ved havne indløb. 
 
16:35  Scandiagade   Røg fra trappe  Ved ankomst røglugt i opgang, konstateret kilden var en tørkogt gryde. Opgang og lejlighed udluftet. 
 
16:42  Frederikssundsvej  Færdselsuheld  Ved ankomst til adressen intet fundet. Strækningen gennemkørt, intet fundet. 
 
19:34  Dronningens Tværgade  Eftersyn   Eftersyn efter ild i skraldespand, slukket med vand fra vandhane, lejligheden udluftet. 
 
01:48  Sundholmsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
03:08  Sundholmsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
07:29 Amagermotorvejen Færdselsuheld Bil mod bil. Mindre uheld. 


