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 08:00  Vallensbæk Torvevej  Trafikulykke   3 biler involveret, 1 person med nakkesmerter. Overdraget patient til ambulance, og ryddet op. 

 08:02  Falkoner Alle   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst. 

 
 10:33  Engvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 

 11:21  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværker. 
 
 11:24  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad. 
 
 12:39  Johan Semps Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
                                                                                                                                                forsyningsledningen. 
 
 14:06  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværker 
 
14:06  Fjeldhammervej  Brandalarm   Blind alarm 
 
14:36  Nordre Ringvej   Brandalarm   Blind alarm 
 
15:08  Falkonér Alle   Røg fra trappe   Lettere røglugt på trappe. Bagtrappe undersøgt samt lejligheder på flere etager, intet fundet. 
                                                                                                                                                Bagtrappe udluftet. 
 
15:17  Skibsbyggervej   Gasudslip   Overgravet gasledning. Afspærret området, og rekvireret HMN, som lukkede for gassen. 
 
16:15  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:16  Fjeldhammervej  Brandalarm   Blind alarm, grundet madlavning. 
 
16:25  Nimbusparken  Brandalarm   Damp fra bad, området udluftet og anlæg reetableret. 
 
17:14  Ålekistevej   Trafikulykke   Mindre færdselsuheld, kørebane ryddet, 1 pt overgivet til ambulancetjenesten. 
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17:40  Amager Strandvej  Trafik ulykke   Færdseluheld. MC påkørt bil, materiel skade på begge køretøjer. PT tilset af ambulance, ønskede ej  
indtransport til hospital. Ej i brug. 

 
20:26  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:56  Rentemestervej  Brandalarm   Ild i papir på toilet, slukket før ankomst. Området udluftet og anlæg reetableret. 
 
22:38  Vigerslev Allé   Container-Mindre brand  Ild i coantiner, slukket med højtryksrør.  
 
23:16  Englandsvej   Container-Mindre brand  Ild i optændingsblokke i container, slukket med højtryksrør.  
 
00:48  Jernholmen   Brandalarm   Blind alarm, grundet rengøring.                       
 
01:50  Lybækgade  Brand-Bil i det fri  Ild i bil, slukket med højtryksslange, skum og tågesøm benyttet.  
 
02:12  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg/lækage fra køleanlæg.  
 
03:46  Digevej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
06:48  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


