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09:39 Søvej  Eftersyn  Miljøvagtudkald, eftersyn af støjgener fra byggeplads.  
 
10:08  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
12:20 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:55  Rolighedsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:53  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
16:01  Nørrebrogade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:13  Refshalevej   Brand i elinstallation Ild i kraftigt el stik i containerby (beboelse), slukket med CO2 slukker. 
 
17:56 Nørrekær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:22 Herstedvestervej Brandalarm  Blind alarm, idet centralskabet var aktiveret på grund af boldspil.  
 
19:55  Fiolstræde   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
20:35 Vestre Kvartergade Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
20:49  Agnes Henningsens Vej  Røg fra lejlighed Ild i papirkurv på værelse på plejehjem, slukket af mobilt sprinkleranlæg og efterslukket af personalet  
       med vand fra håndvask før HBR ankomst. Personalet havde sørget for at beboeren var kommet ud af  
       værelset. Foretaget eftersyn og udluftning af gang og værelse. Tørret vand op fra gulv samt overdraget  
       skadestedet til politi og skadeservicefirma. 
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20:51 Hedemarksvænge Oversvømmelse Mindre spild af vand på gulv i lejlighed.   
 
20:56  Frederikssundsvej  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med trafikulykke.  
 
21:02 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:12  Valhalsgade   Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
21:16  Carl Plougs Vej  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
22:11  Teglholmens Østkaj  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne lugte røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
       Beboere opfordret til at ringe igen hvis det kommer igen. 
 
22:55 Dyringparken  Ild i knallert  Ild i knallert på, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
23:36  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
 
00:14  Torvegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

00:44  Stolemagerstien  Ild i knallert  Ild i knallert Ild i knallert, slukket med vandslukker. 


