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08:33  Venøgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
09:01 Nygårds Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
09:16  Lersø Parkallé  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
09:20  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:46  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
09:53  Sjælør Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, linjedetektor brudt af ledninger i teatersal.  
 
10:10  Elborg Alle   Redning andet  Assistance til Politiet.  
 
10:36 Rørvang  Brandalarm  Fejlalarm. 
 
11:04  Skoleholdervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:23  Solbjergvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
11:47  Scharlingsvej   Ild i bil   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  
     Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  

12:06  Ekvipagemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

12:31  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:34  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af udstødningsgas fra bil parkeret under melderen. 
 
12:57  Sluseholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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15:15  Sjælør Boulevard  Eftersyn  Ved vores ankomst konstateres kraftig gaslugt i opgang, centreret ved kældertrappe. Ingen gas i 
     ejendom eller gasledninger i nærheden og i øvrigt blev ingen naturlig årsag til gaslugten fundet.  
     Opgangen evakueredes og Beredskabsstyrelsens kemivagt samt HAZMAT-team rekvireredes. 
     Endelig var en 1 kg primus-gasflaske (blanding af propan og isobutangas) med knækket hals 
     fundet, der var gemt bag dør. Indsatsen afblæst og evakuerede beboer kunne vende tilbage til 
     deres hjem.  
 
15:21  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:46 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af damp fra bad. 
 
16:06  Else Alfelts Vej  Brandalarm   Blind alarm idet balloner havde brudt strålen i en linjedetektor.  
 
16:27  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
18:13  Nørre Søgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:53  Jagtvej   Ild i affald  Ved ankomst konstateres ild i madrasser på bålsted. Slukket med HT-rør samt overdraget 
     skadestedet til Politiet.  
 
20:28  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:29  Fredericiagade  Eftersyn   Melding om røglugt i beboelsesejendom. Eftersyn foretaget med termisk kamera på 3. og 4. sal 
     samt ude fra på begge sider af bygningen. Intet at bemærke.  
 
21:14  Richard Mortensens Vej  Ild i affald   Foretaget eftersyn og konstateret at flammer stammede fra bålplads på Fælleden, hvor en gruppe 
     unge mennesker hyggede med bål. De unge mennesker vil selv slukke bålet når de forlader  
     området.  
 
21:23  Kongelundsvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
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22:17  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:18  Fiolstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
23:43  Carl Nielsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
23:54  Baldersgade  Ild i skraldespand Slukket med HT-rør.  
  
04:09  Kettegård Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:10  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
04:57  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
07:29  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under 
     udførelse af andet arbejde. 
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