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08:39  Halvtolv   Redn.-Drukneulykke  Person fundet livløs i havnebassin. Isat overfladeredder samt standby-dykker i vandet. Person bjærget  
        og overgivet til ambulancetjenesten.  
 
09:29 Hovedgaden  Ild i rækkehus  Mindre ildløs i el-cykel. Slukket med 1 x HT-rør.     
 
09:46  Hornemanns Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:48  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:12 Nykær  Brandalarm  Knækket cisterne. Lukket for vandet til toilettet.  
 
12:37  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
15:13  Rigensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:35  Carl Plougs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
16:26  Prinsesse Charlottes Gade  Assistance til politiet  Ass. til politiet pga. løse tagsten. Vi kan ikke hjælpe, da det viser at være tagplader som er nittet fast.  
 
17:10  Forchhammersvej  Ild i affald  Ild i div. ejendele tilhørende hjemløs. Slukket af personale med et par spande vand.  
 
18:01  Reberbanegade  Ild i lejlighed   Beboer kommer hjem og finder lejlighed røgfyldt. Ved beredskabets ankomst foretages nærmere  
       eftersyn af lejlighed. Det viser sig, at ny ovn har været monteret og efterladt tændt. Eftersyn foretaget  
       af brændte materialer i ovn. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til beboer.  
 
18:48  Bredgade   Assistance til politiet.  Mand låst inde bag hegn.  
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18:53  Rødovrevej   Røg fra bygning  Foretaget eftersyn af forladt bygning. Intet at bemærke.  
 
18:56  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
21:54  Engvej   Eftersyn   Eftersyn efter ild i dyne. Beboer tilset og lejlighed udluftet.  
 
22:05 Stenager  Bygn.brand-Udhus Kraftig ildløs i containergård op ad garage og mindre skure. Ingen fare for brandspredning til andre  
       bygninger. Slukket med 2 x HT-rør og skum. Garageport og skurdør åbnet. Efterslukning og  
        eftersyn med termisk kamera. 
 
00:26  Sundholmsvej   Brandalarm   Ildløs på gangareal med 6 værelser. Ved beredskabets ankomst indsættes 3 røgdykkerhold til  
        eftersøgning og slukning af brand. 4 personer reddes ud fra gangområde da de befandt sig i røgen. Der  
       foretages ventilation af to etager samt værelser. Politi og skadeservice overtager skadestedet.  
 
01:36  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
02:15  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
03:06  Oslo Plads   Personpåkørsel  Person fundet på spor, men ikke ramt af tog. Toget var standset umiddelbart inden. Ambulancen tog   
       sig af patient.  
 
04:19  Svenskelejren   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
07:32  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 


