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08:04  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget (tørsprinkleranlæg).  
 
08:15  Frankrigsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
08:18  Hedegaardsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
08:34  Nørre Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

08:58  Køgebugt Motorvejen Trafik Ulykke  Assisteret Østsjællands Beredskab med tung redningskapacitet i forbindelse med færdselsuheld på motorvej. 
 
09:22 M Bechs Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund støv i detektor. 

09:38  Amagerbrogade Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
09:49  Jernbane Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
10:01  Urmagerstien   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:00  Islands Brygge   Drukneulykke  Person liggende i overfladen i havnebassin med hovedet ned ca. 50 meter fra kaj. Sendt  
     overfladeredder til umiddelbar redning og bjærgning af personen samt overdraget vedkommende til  
     Præhospitalt beredskab for genoplivningsforsøg. Akutlæge har senere erklæret personen død. 
 
11:01  Sturlasgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
11:34 Høvedstensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret grundet fejltryk. 

12:28  H.C. Andersens Boulevard  Forurening  Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld hvor 2  
     køretøjer var involveret. 
 
13:07  Kirsebærhaven   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
13:27  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra sprængt varmerør. 
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13:31  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
14:34  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:08  Sjælør Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
16:21  Bjergvænget   Eftersyn   Blind alarm, idet en intern branddetektor var aktiveret uden påviselig grund. Branddetektor reetableret, iab. 
 
16:31 Hvidovre Stationscenter Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig årsag 

16:59 Hvidovre Stationscenter Brandalarm  Blind alarm. Samme melder som tidligere tur, uden påviselig grund Udkoblet og tilkaldt tekniker 

17:35  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

20:48 Ulsøparken  Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1. Ht 

20:55 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig årsag 

00:56 Brøndbyvestervej Eftersyn  Eftersyn foretaget efter ildløs i hoveddør, lejlighed udluftet, skadestede overgivet til politi. 

01:07 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig årsag. 

02:08  Ølandsgade  Ild i bil   Ild i to biler, slukket med to HTér. Batterier demonteret. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
02:43 Vesterbrogade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
03:31  Humlebækgade  Eftersyn   Stoppet på kommandoanlæg før afgang.  
 
05:19  Solbjerg Have   Brandalarm   Ild i skraldespand, slukket og stillet udenfor bygningen før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab  
     samt informeret politiet om hændelsen. 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


