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09:37  Nyhavn   Brandalarm   Ild i dug, forsaget af utæt oilelampe, slukket før brandvæsnets ankomst. 
 
10:01  Sandkaj   Olie spild   Eftersyn af oliefilm i vandet, en meget tynd film blev fundet, intet gjort holdt under observation.  
 
15:51  Værkstedvej   Røg fra kælder  Ved beredskabets ankomst, ses mindre røgudvikling fra kælder. Indsat 1 tur, for lokalisering af ildløs.  

Fundet el-tavle som var brændt, men gået ud af sig selv. Ventileret og udluftet kælder, og overdraget  
skadestedet til politi og skadeservice firma.  
 

16:58  Bryggervangen  Redning Andet  Assistance i forbindelse med evt. vandskade med åbning af dør, brandvæsnet kunne ikke hjælpe.  
 
18:56 Strandesplanaden Trafikulykke  Sikring af skadested. Indsat nødbehandler til at anlægge halskrave på pt. Assistance til ambulance tj.  

med udtagning af pt. 
 
19:15  Sankt Hansgades Passage  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, årsag til alarmen var mados, lejligheden udluftet.  
 
19:24  Irlandsvej   Ild i toiletbygning  Ild i toiletrulle, slukket af politiet før beredskabets ankomst.  
 
19:53  Kay Fiskers Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
21:32  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
22:36  Rolighedsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
23:24  Vinhaven   Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 
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00:07  Fiolstræde   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
01:53 Christiansdal  Skorstensbrand Fortaget eftersyn. IAB. 
 
05:22  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
05:47  Dampfærgevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


