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08:08  Blegdamsvej   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt. Intet at bemærke. 
 
08:27  Nøjsomhedsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
08:53  August Bournonvilles Pass. Brandalarm   Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
09:29  Nansensgade   Eftersyn   Eftersyn idet intern røgmelder var aktiveret uden påviselig årsag. 
 
09:55  Sydhavns Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra vaskeslange. 
 
09:59  Frederiksborgvej  Røg fra bygning  Udluftning og ventilering af lokaler tilhørende krematorium grundet strømudfald til ventilationsanlæg.  

Opsat overtryksventilator og i samarbejde med tekniker genstartet bygningens ventilationsanlæg. 
Tilkaldt skadeservice. 
 

10:19  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:23  Lyngbyvej   Olieudslip   Opsamling af olie på cirka 30 meter vejbane, som var blevet forurenet ved færdselsuheld. Udlagt 80  
     liter Absodan og opsamlet dette. Overdraget skadestedet til SOS vejhjælp. 
 
10.28 Erhvervsvej  Færdselsuheld Bil mod bil. En tilskadekommen. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning.  
 
10:30  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
10.44 Kirkebjerg Allé  Brandalarm  Blind alarm som følge af håndværkeres arbejde. 
 
10:45  Stamholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
11:02  Naverland  Oliespild   Større spild af diesel fra en kassevogn. Udlagt 20 sække absordan. Slamsuger rekvireret for opsamling. 
 
11:28  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 
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11:55  Sølvgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:03  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
12:24  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
12:43  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
13:09  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde. 
 
13.23 Avedøre havnevej Færdselsuheld Tre biler implicerede. Ingen tilskadekomne. Foretaget sikring samt oprydning på skadestedet.  
 
13:58  Holmens Kanal  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
 
15.18 Nordre Ringvej Færdselsuheld Fodgænger påkørt af lastbil. Foretaget sikring samt afskærmning. Assisteret ambulance. 
 
15:30  Store Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
16:08  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
16:30  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
16:53  Øster Søgade   Færdselsuheld  Melding om færdselsuheld. Ved Beredskabets ankomst fandtes ingen tegn på færdselsuheld. 
 
17:24  Troels-Lunds Vej  Assistance til politiet  Fældning af væltet træ, som blokerede dele af vejbane. 
 
19.44 Neergaards Allé Brandalarm  Blind alarm som følge af støv og snavs i detektor. 
 
19:45  Nørrebrogade   Ild i affald   Ild i affaldsbeholder i det fri, slukket med vandslukker. 
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20:01  Søndre Fasanvej  Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 personbiler. Afspærret vej samt fejet  
vejbaner for glasskår mv. Skadestedet overdraget til politiet. 
 

20:13  Frederiksvej   Eftersyn   Eftersyn for røglugt i beboelsesejendom. Efterset for- og bagtrapper, lejlighed samt loft, iab. 
 
22:08  Jyllingevej   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
02:16  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
05:51  Amagermotorvejen Færdselsuheld  To biler kørt sammen. Foretaget sikring af skadested, afspærret og ryddet op. 
 
07:11  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
07:59  Sydhavns Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 


