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08:55  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
09:10 Colbjørnsensgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
09:24 Risbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:48  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst til stedet og  
        centralskabet var sat i service.  
 
10:13  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig snefygning.  
 
10:35  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig snefygning.  
 
10:39  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning, grill.  
 
11:01  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra tæret / utæt fjernvarmerør.  
 
11:05  Grønjordsvej   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm, glasskift på alarmtryk.  
 
11:15  Sprogøvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
11:56  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
12:08  Hvidovrevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning, brød på brødrister.  
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12:08  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af beboer. 

12:37  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra tæret / utæt fjernvarmerør.  
 
13:45  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
13:52 Motorring 4  Trafikulykke  Soluheld, bil kørt i grøften. Sikring af skadested. Fører kommet ud af bilen ved beredskabets ankomst.  
       Fører overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget oprydning. Skadestedet overdraget til politiet.   
 
14:05  Herholdtsgade  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade, damp fra utæt rør.  
 
18:38  Mjølnerparken  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, viste sig at være Ild / gløder i underskab i køkken, formentlig fra en kortslutning.   
       Røgspredning til hele lejligheden, glødebrand slukket med vand fra vandhanen, udluftning fortaget.   
       1 x HT-rør udlagt til sikring, skadeservice tilkaldt, skadestedet overdraget til politiet.  
 
19:35 Prøvensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskab. Tekniker tilkaldt.  
 
19:45  Øresundsmotorvejen  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med trafikulykke mellem lastbil og personbil. Alle var ude af  
       bilerne ved beredskabets ankomst til stedet, ambulanceleder fortalte at der var 3 lettere  
         tilskadekomne som køres til hospital. Lastbil holdt uhensigtsmæssigt i forbindelse med trafikafvikling.  
      Lastbil og personbil flyttet til nødsporet, vragrester fjernet fra kørebanerne. Politiet overtog  
       afspærring i nødspor, alle øvrige spor på motorvejen blev herefter genåbnet.  
 
20:27  Artillerivej   Oversvømmelse  Sprængt koldvandsrør til udendørs slangevindeskab, blikkenslager samt skadeservice tilkaldt.  
 
22:54  Rovsingsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
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01:48 Bredager  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra varmtvandshane.  
 
04:31  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:03 Bredager  Brandalarm  Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af en termokande på tændt komfur.  
 
06:10  Frederikssundsvej  Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 busser, mindre materiel skade. Halskrave anlagt på den ene buschauffør på  
       grund af nakkesmerter, ambulance tilkaldt, patient kørt til hospitalet. 
 
06:14 Frederikssundsmotorvejen Trafikulykke  Solouheld. Fører kommet ud bilen ved beredskabets ankomst. Mindre materiel skade. Ingen  
       personskade. Foretaget oprydning og skadestedet overdraget til politiet.  
 
06:58 Højnæsvej  Ild i traktor  Ild i minitraktor, slukket med 1 x HT-rør og HT-skum. Udlagt absodan på spild af hydraulikolie.   
 
07:36 Valby Langgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning, brød på brødrister  


