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08:21  Sundkrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:22  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:29  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. damp udslip.  
 
09:01 Islevdalvej  Brand i elinstallation Ild i maskine i produktionshal, slukket ved ankomst. Efterslukning samt overtryksventilering foretaget. 
    
09:51 Birkelundsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet centralskabet var reetableret ved beredskabets ankomst.  
 
09:58  Ved Bellahøj Nord  Elevator stop   Ved beredskabets ankomst var personerne kommet ud ved hjælp af en vicevært.  
 
10:45  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
11:43  Overgaden Neden Vandet Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:00  Jens Jessens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
13:11  Frue Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden på grund af fugt.  
 
14:58 Motorring 4  Trafikulykke  Personbil, varevogn og lastbil kørt sammen. Skadestedet sikret. 2 patienter teknisk fastklemt i  
      personbil. Frigjort patienter og overdraget i alt 3 personer til ambulancetjenesten.  
 
15:39  Emdrupvej   Trafikulykke  Ved beredskabets ankomst var der ingen på stedet, foretaget oprydning af glasskår i vejkanten.  
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15:55 Motorring 4  Trafikulykke  Mindre uheld på motorvejen. Kort efter ankomst sker et nyt uheld med bil på taget med teknisk  
fastklemt. Sikret skadestedet. Bilen stabiliseret, klippet dør og B-stolpe væk for adgang til patient.  
Patienten overdraget til ambulancetjenesten.     

 
16:01 Strandjægervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   
 
16:56  Sølvgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
17:03  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 

17:12  Sjæleboderne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:35  Sadelmagervej  Ild i affald   Mindre brand i altankasse, beboer ikke hjemme. Rejst drejestigen udvendigt, slukket branden med en  
       trykladet vandslukker. Altankasse nedtaget og placeret på terræn, underrettet politiet på stedet.  
 
17:50  Frederikssundsvej  Ild i skraldespand  Brand i skraldespand slukket ved beredskabets ankomst.  
 
18:29  Rovsingsgade   Trafikulykke  Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler.  
       Kørebanen fejet for vragdele. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
22:56 Standporten  ild i skraldespand ild i knallert, slukket med 1 x HT-rør.    
 
23:04  Roskildevej   Ild i skraldespand  Mindre brand i skraldespand i det fri, slukket ved beredskabets ankomst.  
 
00:45 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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01:52  Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:36  Bogholder Allé /  Naturbrand  Anmeldelse om afbrænding af bål, intet var at finde på adressen.  
      Tornestykket  
 
02:46  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:59 Strandskolevej Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør. 
 
04:39  Biskop Krags Vænge  Redning  En borger var af en årsag endt på et tag og kunne ikke selv komme ned. Beredskabet fik bragt  
       borgeren ned med en drejestige.  
 
07:29 Drogdensvej  Min. Forurening v/FUH Oprydning efter færdselsuheld.   
 
07:52  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  


