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08:19  Reberbanegade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.  
 
08:36  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
08:43  Holmbladsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
       frakoblet gruppen.  
 
09:51  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.  
 
10:49  Jemtelandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:12  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra afløbsrens.  
 
11:14  H.C. Andersens boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
      detektoren.  
 
11:41  Klareboderne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:13  Stamholmen  Trafikulykke  Person påkørt af lastbil under højresving. Person fri af køretøj ved beredskabets ankomst. Assisteret  
       ambulancetjenesten.       
 
13:26 Stamholmen  Min. Forurening v/FUH Spuling af gade, efter tidligere trafikulykke.   
 
13:42 Herstedvang  Brandalarm  Blind alarm, idet to detektorer var aktiveret ved kraftig damp/os fra opstart af kompressor.  
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16:11  Thorshavnsgade  Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
       foretaget, iab. Ingen beboer hjemme. Rejst drejestige til 3. sal og foretaget eftersyn.  
 
18:40  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:55  J.C. Jacobsens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
19:27  Vasbygade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:52  Havneholmen   Springpudeaktion  Person stod på taget, opsat selvoppustelig springpude og beroliget personen. Politiet fik talt personen  
       i sikkerhed. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
20:13  Brydes Allé   Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
20:52  Hjulmagerstien  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:09  Nansensgade   Eftersyn   Ild i el-skab, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera samt udluftet  
      lejlighed med overtryksventilator. Tilkaldt elektriker samt skadeservicefirma. Lejlighedens beboere  
       tilset for røgforgiftning, iab.  
 
21:43  Hvidovrevej   Røg fra bygning Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Optænding  
       af biopejs på altan.       
 
21:59  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet flere meldere blev aktiveret da tekniker genindkoblede gruppe, der havde været  
       udkoblet pga. brug af teaterrøg.  
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22:20  Nørre Voldgade  Ild i busk   Ild i busk og græs, slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab.  
 
22:41  Per Henrik Lings Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
23:21  Hammerensgade  Elevatorstop   Ved beredskabets ankomst var alle personer kommet ud ved egen hjælp.  
 
23:30 Vesterkærsvej  Eftersyn  Eftersyn for gnister fra ovn. Iab. ved beredskabets ankomst. Afmonteret strømmen fra ovn. Beboer  
       informeret om at tilkalde tekniker, inden brug.   
 
23:32  Hvidovrevej   Røg fra kælder  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være popcorn der var brændt  
       på. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
00:33  Kødboderne   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af teaterrøg. Foretaget eftersyn, iab.  
 
00:33  Hollænderdybet  Ild i bil   Ild i bil i baggård, slukket med 1 x HT-rør tilsat skum. 2 ruder i bygning varmesprængt. Ingen  
       røg/brandspredning i bygningen. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
01:28  Tranevej   Elevatorstop   Åbnet elevator og hjulpet 7 personer ud.  
 
02:27  Franckesvej   Benzin udslip   Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i    
       brændstofsystemet på køretøj.  
 
02:28  Vigerslevvej   Ild i bil   Anmeldelse om ild i bil. Runderet i området sammen med politiet. Intet fundet.  
 
03:54  Danstrupvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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04:55  Amagerbrogade  Ild i affald   Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.  
 
05:16  Peder Lykkes Vej  Ild i bil   Røg fra oliefyr i minibus grundet ny påført undervognsbehandling, iab.  
 
06:23  A.D. Jørgensens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 


