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08:28  Sundkrogsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
08:58 Hans Kirks Vej   Brandalarm   ABA udrykning, detektor aktiveret på grund af røg fra papir på kogeplade.  
 
09:37 Leifsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

09:53 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet os/damp fra madlavning. 

10:27  Platanvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg Døgnpleje med flytning af patient. 
 
10:49  Store Kirkestræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:53  Asger Jorns Allé  Færdselsuheld   Færdselsuheld, en bil på taget, 2 tilskadekommen. 
 
11:04 Egilsgade   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed i 2 etager. Spidsloft udnyttet til værelse. 1 værelse helt udbrændt. 
 
11:05  Hermodsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:47  H.C. Andersens Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.  

12:53 M Bechs Alle  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet os/damp fra madlavning. 

13:41  Humletorvet Brandalarm  Blind alarm  Idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
14:14  Guldbergsgade   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, ild i klude/ papir.  
 
14:49  Nyhavn   Brandalarm   En tændt varmeblæser placeret på en træstol medførte opvarmning af stolen herunder røgudvikling som  
     aktiverede hotellets automatiske brandalarmanlæg. 
 
15:11  Tuborgvej   Bygn.brand  Butik Ild i butik, mindre ildløs i facadebeklædningen/indgangsparti. 
 
17:48 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet os/damp fra madlavning. 
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17:54 Kettegård Alle  Redning  Assistance til Region Hovedstaden med fjernelse af ring på finger. 

18:11  Egilsgade   Eftersyn   Assistance til skadeservicefirma på tidligere brandsted. Aflukket for gastilførsel på hovedhanen i køkkenet.  
 
18:17  Rungsted Plads   Eftersyn   Varslingsanlægget var aktiveret i en bunker og brugerne kunne ikke retablere det igen. Beredskabet  
     assisterede med retablering. 
 
19:13  Nørrebrogade   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed, i badeværelset var der ild i en tørretumbler.  
 
19:18  Jydeholmen   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
 
19:35  Frederiksgade   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
22:28 Motorring 3  Trafik Ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, patient tilset af ambulancetjenesten, politi overtog skadestedet. 

22:31 Ejby Industrivej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor aktiveret grundet os fra dieselbil. 

23:31  Bådehavnsgade  Ild i bygning   Ild i biler hos autoophug, 10 personbiler, 2 varevogne, 1 båd og 1 trailer.  
 
23:51  Tingbjerg Ås   Ild i bil  Ild i bil, ved Brandvæsnets ankomst, er en bil totalt overtændt, slukket med 2. HT.  
 
00:30  Nørre Farimagsgade Eftersyn .  Dørkammen havde været antændt, beboer havde selv slukket branden.  
 
01:58  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

07:12 Park Alle  Olie Spild  Blind alarm, intet spild fundet. 

07:20 H C Ørstedsvej  Olie Spild  Oprydning efter trafikulykke. 

07:43 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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YDERLIGERE INFORMATION:    
Kontakt vagthavende operationschef på pressetelefon 24 29 75 03 


