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08:26  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
08:58  Hansstedvej   Oversvømmelse  Assistance til vandskade i bygning, Vand suget op til kloak fra kældergang og tilstødende kælderrum.  
 
09:05  Falkoner Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
09:05  Solbergvej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
09:58  Larslejsstræde  Brandalarm   Blind alarm, årsag til alarmen var støv fra rengøring.  
 
10:22  Langelinie Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet der var tryktab på sprinkler. Fejlmeldt til servicefirma.  
 
11:02  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
11:14  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:31  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

13:17  Bernstorffsgade  Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 biler, 2 personer kørt på hospitalet. Fejet vejbanen samt spulet kølervæske væk  
med HTer. Politi overtager skadested.  

 
13:22  Esther Møllers vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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13:32  Gadelandet   Trafikulykke   Trafikulykke, soloulykke - kun materiel skade. Personbil bugseret ind til siden og vragdele fejet op.  
Føreren tilset af ambulancepersonalet, ønskede ikke at komme på hospitalet.  

 
13:40 Sønderkær  Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 personbiler. Rekvireret ambulance. En personbil ramt bagfra af anden personbil.  
       1 person med nakkesmerter. Taget klippet af bilen. 2 personer overdraget til ambulancetjenesten.  
        Udlagt absorberingsmiddel på spild og foretaget oprydning af skadestedet.   
 
13:44 Damgårdsvej  Brandalarm  Beredskabet stoppet under fremkørsel. Tekniker på stedet.  
 
13:50 Strandjægervej Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret da alarmtryk blev forvekslet med dørtryk.  
 
14:14  Matthæusgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
15:10 Trædrejerporten Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
15:47  Nordlandsgade  Gas udslip   Eftersyn for gaslugt. Ved ankomst ingen gaslugt i opgang eller lejlighed, ingen udslag på gasmåler.  
 
15:58  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:47  Klintholmvej   Eftersyn   Eftersyn af intern røgmelder, intet fundet.  
 
16:48 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret i forbindelse med rengøring.  
 
16:51  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Københavns Kommune med ophjælpning af borger.  
 
17:18  Voldboligerne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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17:55  Falkoner Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
19:18  Lersø Parkallé   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
20:49  Præstekærvej   Brandalarm   Eftersyn og udluftning efter madlavning som var brændt på.  
 
21:25  Hf. Grænsen   Røg fra kolonihavehus  Mindre ildløs i halogenspot, slukket med vandslukker.  
 
21:28  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
22:12  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
22:20  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
02:30  Ørevadsvej   Ild i bil   2 personbiler i brand, slukket med 2 HT rør.  
 
03:06  Falkoner Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 


