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08:25  Arni Magnussons Gade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:51  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
12:10  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
12:17  Mosesvinget /  Trafik ulykke  Færdselsuheld, harmonika sammenstød mellem tre personbiler, kun materiel skade. 
 Hillerødmotorvejen    Bilerne blev kørt til sikkert område og vejbanen fejet, skadestedet overdraget til Politiet. 
 
13:37 Holsbjergvej  Ild i container  Ild i affald i større container på genbrugsstation tømt ud i det fri, så dette blev afslukket. 

14:28 Glostrup hospital  Ild i knallert  Ild i knallert med spredning til buske og træer, slukket med et HT-rør. 

14:46  Fiolstræde   Redning Andet  Pige var låst inde på offentligt toilet, låsen på døren var formentlig gået i baglås, det lykkedes dog 
     for pigen at komme ud, så brandvæsnet blev stoppet under fremkørsel.  
 
14:54  Vesterbrogade  Oversvømmelse  Ved ankomst sivede vand gennem etageadskillelser på både 1. sal og i stueetage. Skadevolder 
     findes på 2. sal, hvor et vandrør er forsøgt ledt ned i et afløb til en faldstamme. Faldstammen var  
     formentlig stoppet og vandet havde gennem en tid, løbet ud på gulvet og ned gennem etagerne. 
     Hovedhane lukket i kælder og vandlækagen stoppet. Da bygningen skulle rives ned inden for den  
     næste månedstid, blev ingen yderligere vandskadeafhjælpning foretaget.  
     Bygningsejer kontaktet, og der blev lavet en aftale om at bygningen ikke måtte anvendes, før 
     bygningsmyndighederne havde se efter om der var sammenstyrtningsfare pga. vand  
     etageadskillelserne. Bygning aflåst og markeret med afspærringsstrimmel. 
 
15:01  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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15:31  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

16:54 Diget  Ild i bil  Ildløs i 2 biler, slukket med 2 HT-rør.  

17:50  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra opvaskemaskine.  

17:56  Frederikssundsvej  Trafik ulykke  Sammenstød mellem 4 biler. Vejbane fejet, og motorolie opsamlet vha. absodan.  
 

20:09  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:22 Nørre voldgade  Brandalarm  Blind alarm, alarmtryk aktiveret uden påviselig grund.  

21:37 Landlystvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 

22:31  H.C. Andersens  ´Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 Boulevard 
 
23:08  Bragesgade   Eftersyn   Eftersyn efter ild i køkken. Beboer havde ved en fejl, sat en elkedel på en tændt kogeplade.  
     Beboer havde selv slukket branden inden vores ankomst. Lejlighed udluftet og efterset med 
termisk      kamera - iab. Skade på både elkedel samt gasblus. 
 

00:21 Beringgårdsvej Ild i bil  Ild i bil, slukket med et HT-rør. 

05:10 Jernholmen  Ild i container  Ild i container, som blev trukket væk fra en bygning ved hjælp af beredskabets kroghejskøretøj. 

     Containeren afslukket med et HT-rør. 


