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09:41 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, assisterede med nødbehandler, kørebanen ryddet for vragdele. 
 
10:26  Købmagergade  Assistance til politiet  Renset is i tagrende over ca. 12 meter efter rekvirering fra Københavns Politi.  
 
10:32  Rejsbygade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

Detektoren.  
 

10:52  Højbro Plads   Assistance til politiet  Assistance til Københavns Politi. Mødt, ej i brug.  
 
10:54  Borgmester Fischers Vej Eftersyn   Eftersyn grundet melding om utæt slangevinde. Konstateret utæthed i vandfyldt slangevinde i  

samling fra vandtilførsel. Personalet ville selv rekv. VVS-tekniker for afhjælpning af problemet.
 Skadestedet overdraget til politi. 

 
13:02 Naverland  Ild i affald  Ild i olieskrot hos ophugger, slukket med 1. HT. 

 
13:39  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:38  Lille Strandstræde  Assistance   Drejestigen rejst for at nedtage istapper. Assistancen udført efter aftale med ejerboligforeningen.  
 
15:20  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
16:34  Rådmand Steins Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:48  Amager Strandvej Ild i bil  Falsk alarm. Anmelder antog at der var ild i bil, men røgen kom fra et oliefyr. 
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17:36 Vigerslevvej  Ild i affald  Ild i altankasse, slukket med 1. HT fra lift. 

22:17  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm. Melder aktiveret på grund af diskoteksrøg. 

22:38 Islevbrovej  Ild i knallert  Ild i knallert i det fri, beredskabet fortog efterslukning med 1. HT. 

00:11  Ålandsgade   Eftersyn  Privat røgalarm i lejlighed, aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:15  Sundholmsvej   Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
02:18  Sundholmsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
02:58  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
04:08  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, udløst pga. røg fra diskoteks røgmaskine. 
 
06:41  Sundholmsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet to alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 


