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08:12  Frederiksholms Kanal   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
08:48  Svend Aukens Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
10:08  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde. 
 
11:21 Borgmester Hans Nielsens vej Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var aktiveret af damp fra rengøring. 
 
11:53  Lønstrupvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:55  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
12:28  Gamle Carlsberg Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
13:30  Godthåbsvej   Ild i kælder   Ild i tørre tumbler på vaskeri, slukket med 1 HT (højtryksrør) Butikken udluftet.  
 
13:52  Hambrosgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
15:51  Sundparken    Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
16:05  Koldinggade    Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
16:23  Enghavevej    Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
   
17:10  Rosengade    Ild i lejlighed   Ild i lejlighed, slukket af personale før beredskabets ankomst.  
 
18:21  Østerbrogade    Trafik ulykke   Oprydning efter færdselsuheld, 2 biler stød sammen, kun materiel skade. 

 

19:33 Islevbrovej   Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af ukendt årsag. 

20:03  Kastrupvej    Ild i lejlighed  Ild i køkken, slukket med 1 HT (højtryksrør) Ingen personer i lejligheden.  
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20:22  Ane Katrines Vej   Eftersyn  Eftersyn af alarm fra intern røgalarm anlæg, intet at bemærke.  
 
20:26  Krakas Plads / Sigynsgade   Container i det fri-Brand  Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  
 
21:49  Prags Boulevard  Røg fra kælder  Ild i tørretumbler, slukket med 1 HT (højtryksrør) Kælderen udluftet.  
 
22:19  Jyllingevej    Røg fra Villa   Gryde brændt på, 1 person overdraget til ambulance tjenesten.  

                                                                         Ventileret lejligheden, samt monteret en røgalarm. 
 

23:46  Tietgensgade    Røg fra Lejlighed  Ild under opvaskermaskine i køkkenet, strømmen afbrudt.  
 

23:51  Kødboderne    Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
00:43  Nørrebrogade    Eftersyn   Eftersyn af orangelys fra byggeplads, intet af bemærke.  
 
01:04  Sundholmsvej    Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
02:41  Købmagergade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
02:54  Paludan Müllers Vej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, fundet en livløs person, med skader uforenligt med fortsat liv.  
      Brand slukket med 1 HT (højtryksrør) Lejligheden udluftet.  
 
03:30  Lyongade    Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde. 

 
04:40  Nørrebrogade    Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.  
 
04:45  Nørrebrogade    Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.  
 
04:46 Borgergade    Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med røgventilations betjeningspanel bipper.  

     Intet at bemærke, røgventilations lem er lukket. 


