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08:15  Strandvejen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
08:28  Kobbelvænget   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af støv fra rengøring.  
 
10:06  Amalienborg Slotsplads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
10:16  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
10:18  Amerika Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret på grund af trykfald i sprinkleranlægget.  
 
10:20  Vibeholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
10:27 Hvidovrevej  Ild i container  Containerbrand afslukket med en HT-rør. 
 
10:28  Stevnsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
10:47  Prags Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
11:22  Niels Juels Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:44  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:56 Brøndbyvestervej Spuling af gade  Sikret skadestedet. Oprydning efter færdselsuheld, mindre olie spild. Udlagt absodan for opsamling. 
  
16:21  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.  
 

16:32  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:53  Ørestads Boulevard  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum.  
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17:07  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
17:51  Højstrupvej   Ild i skorsten   Anmeldelse om skorstensbrand, skorsten kontrolleret, intet at bemærke. 
 
18:00  Sjæleboderne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
18:21  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
18:53  Engholmen   Olie spild   Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved lækage fra køretøj. 
 
18:57  Fogedgården   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
20:13  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:16 Islevdalvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 
 
20:37 Nørrevangen  Ild i skorsten  Anmelder havde set gnister og flammer fra skorsten. Ikke synlige gnister eller flammer ved ankomst. 
     Beboer anbefalet ikke at fyre, før skorstensfejer havde været forbi og tilse skorstenen. 
 
20:43  Oslo Plads   Fastklemt i maskine  Persons hånd sad fast i et kassebånd. Turen annulleret inden ankomst, da personen var kommet fri. 
 
21:10  Leifsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
21:30  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra produktionsanlæg.  
 
22:21  Thorvaldsensvej Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade.  

Årsag, utæt varmeanlæg, vandskade på 6 etager. Skadeservice tilkaldt.  
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23:28  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:39  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:54  Pilestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

00:34  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:00  Frederikssundsvej  Oversvømmelse  Sprunget radiator, vand i flere lejligheder. Opsugning på ca. 20 m2 gulv. 
  
01:17  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
01:21  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
03:24  Ågade   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade "sprunget radiator"  
 
03:53  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
05:30  Borgmester   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

Christiansens Gade 
 

06:16 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af tobaksrygning.  


