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11:22 Amager Strandvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på       
detektoren. 

14:15 Ryesgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

16:04 Holbergsgade Bygn.brand-Etageejendom Brand i lejlighed slukket med et HT-rør. To personer overdraget til ambulancetjenesten.            
Skadeservice tilkaldt. 

17:32 Kingstonvej Min. forurening-Mindre spild Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Spild opsamlet med absodan. 

17:32 Boyesgade Bygn.brand-Etageejendom Brand i lejlighed slukket med et HT-rør. Skadeservice tilkaldt. 

18:16 Birkelundsvej Min. forurening-Kemikalieudslip Skadestedet sikret og udslip håndteret. Skadestedet overdraget til politiet. 

19:11 Morsøvej Gas-Gaslugt - eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.        
Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

19:16 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:04 Ib Schønbergs Allé Skraldespand i det fri-Brand Brand i fire affaldscontainere slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet. 

23:22 Valby Torvegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg. 
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23:59 Reberbanegade EL-instal. - Brand-Anlæg i det fri Mindre brand i affald slukket med vandslukker. 

00:28 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

00:36 Blokland Bygn.brand-Lejlighed Brand i lejlighed slukket med et HT-rør. Fire personer reddet ned fra altan med stige og overdra-
get til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet. 

01:00 Nyholms Alle Brand-Bil i det fri Brand i to biler slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet. 

02:59 Merløsevej Ass. til ophjælpning Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. 

04:49 Rådmandsgade  Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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