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08:39  Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:54  Ørestads Boulevard  Ild i skraldespand Slukket ild i skraldespand ved Metro stationen med 1 HT rør. 
 

09:07 Fyrmestervej  Ild i skraldespand Slukket med et HT-rør. 

10:11  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:13  Falkoner Alle   Ass. til ophjælpning  Ass. til ophjælpning  
 
12:18  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 

12:52  Østerbrogade /  Trafik ulykke  Trafik ulykke Færdselsuheld 2 personbiler, ingen personskade. Sikre skadestedet 

 Jacob Erlandsens Gade    Tilset bilisterne og fejet kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet. 

10:24 Damgårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af damp fra radiator ved udskiftning af ventil. 

12:05 Motorring 3  Olie spild  Regnvejr havde skyllet mindre olie klat væk, ikke behov for beredskabet. 

14:16 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret ved brug af hårlak. 

14:21  Frederiksgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
14:38  Vodroffs Tværgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
14:56  Prinsesse Charlottes Gade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
14:59  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
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15:47 Brostykkevej  Trafik ulykke  2 biler støt sammen, 1 person med hjertestop. Assisteret ambulance tjenesten med patienten. 

     Oprydning foretaget og skadestedt blev overdraget til politiet. 

15:51  Sjælør Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
16:24  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
16:29  Jagtvej   Trafik ulykke   Færdselsuheld med 2 biler. Sikret skadestedt samt tilset bilister, ingen personskade.  
     Skubbet bilerne ind til siden samt fejet kørebanen. 
 
17:07  Fiolstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 

17:16 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af røg fra røgkanon. 

18:18  Voldboligerne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:29  Sundholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
20:20  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:32  Bentzonsvej   Eftersyn   Eftersyn for aktiveret intern brandmelder. Intet at bemærke.  
 
00:23  Klitmøllervej   Ild i container   Ild i container. Slukket med et HT rør.  
 
00:46  Tuborgvej   Ild i affald   Slukket før beredskabets ankomst. 
 
02:02 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, brandtryk aktiveret uden påviselig grund. 


