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08:14  Teglholm Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet linjedetektor var aktiveret af balloner.  
 
08:59  Store Krog   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
09:32  Dalgas Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:02  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:19  H.C. Andersens Boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
        detektoren.  
 
12:00 Dommervangen Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt ikke var sat i service af vagtcentralen.  
 
12:52  Indiakaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en melder blev aktiveret da en dør blev åbnet op i denne, hvorved den blev ødelagt.  
 
13:20  Tikøbgade   Ild i bygning   Ild i værksted, slukket med HT-rør. Kølet og flyttet F-gasflaske (11 kg) fra værksted. Informeret Bane  
      Danmark om branden via politiet, dog ingen påbud om restriktioner for togdriften. Trukket 3-hjulet  
        cafebil ud af værksted for endelig slukning. Konstateret yderligere F-gasflaske i kasse på cafebil.     
       Foretaget eftersyn på 1. sal over værksted samt udluftet røg. Overdraget skadestedet til politiet.   
 
16:26  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
16:27  Voldboligerne  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
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17:12  Strandlyst Alle  Ild i bygning   Ild i skur op ad bygning. Alle ude af huset. Indsat 1 røgdykkerhold med HT til afslukning. Konstateret ild  
       i tørretumbler placeret i skur. Slukket med HT-rør tilsat A-skum. Nedtaget loftplader for eftersyn for  
        brandspredning mod luftrum, iab. Udluftet med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til  
       skadeservice firma og politiet. 
 
17:18 Avedøreholmen Brandalarm  Blind alarm, i det et sprinklerhoved var påkørt. Minimal vandskade til følge.  
 
17:43  Gammel Kongevej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
17:49  Østergårdsvænget  Vandskade   Vand dryppede fra etageadskillelse i stue og køkken. Lukket for vandet og opsuget vand på gulvet ved  
       hjælp af vandstøvsuger. Overdraget skadestedet til skadeservice firma. 
 
17:58 Hardangergade Ass. til politiet  Politiet havde set et vindue, der var løsthængende på bygning. Foretaget eftersyn og konstateret  
       vinduet var sikret indefra.  
 
18:09 Vigerslevvej  Ild i affald  Ild i 3m2 blade og en cykel. Slukket med 1 HT-rør.    
 
18:16  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
18:19  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
18:28  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
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19:20  Skelbækgade   Ild i affald   Ild i 7x100 mm. plastafløbsrør og vintermåtter der var lagt omkring samt lettere brandspredning til  
       hjørne af skurvogn ca. 1/2 m2, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn indvendigt i skurvogn gennem  
       vindue, samt udvendigt iab. Politiet rekvireret for kontakt til ejere af skurvognene. 
 
21:37 Tranumparken Vandskade  Sprunget vandrør i parkeringskælder, intet for beredskabet.  
 
02:42 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
02:54 Kettegård Alle  Redning  Ass. med opskæring af ring. 
 
06:29 Kettegård Alle  Redning  Ass. med opskæring af ring. 
 
07:16 Øster Farimagsgade Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 biler. Oprydning foretaget. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten.   
 
07:35 Njalsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.   
 
07:55 Svend Aukens Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


