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08:20  Øresundsmotorvejen /  Trafik ulykke  Mand i personbil havde fået hjertestop og påkørt autoværn samt forankørende personbil.  
 Center Boulevard   2 passagerer i den forulykkede bil lettere tilskadekomne, modpart var ikke kommet til skade 
     Skadestedet sikret, 2 ambulancer mødt og akutlæge mødt. Begge personer fra de skadesramte  
     køretøjer, blev indbragt til Rigshospitalet. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
10:45  Ørnevej   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, dørmåtte lå og ulmede i ca. 1 meter dyb udgravning udfor bygningen. 
     Slukket med et HT-rør. 
 

10:47 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af os/damp fra madlavning. 

15:04  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet melder var aktiveret på grund af støv fra håndværkere.   
   
15:14 Tårnvej  Ild i lejlighed  Ild i papir, slukket ved brandvæsnets ankomst. Udluftning foretaget. 

15:37  Jagtvej   Elevator stop   Elevator stop, ved beredskabets ankomst til stedet var personerne ude af elevatoren. 
 
15:42  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig dam fra bad. 
 
17:42  Falkoner Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
20:56 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af os/damp fra madlavning. 

22:51  Frederikssundsvej  Eftersyn   Eftersyn, for ildløs i lejlighed viste sig ved beredskabets ankomst til stedet, at være et kunstig lys i 
     vindueskarm i værelse. Beboer blev kontaktet og foreslog selv at fjerne dem. 
 
23:15  Ole Suhrs Gade  Assistance til Politiet  Assistance til Politiet.  
 
00:12  Leifsgade   Brandalarm   Blindalarm, idet der var fejl på alarmtryk. 
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01:47  Vesterbrogade  Færdselsuheld    Færdselsuheld, handicapbus påkørte holdende lastbil med arbejdende lift. Personen i  
     handicapbussen tilset af ambulancepersonale. Ingen personskade, intet behov for beredskabet. 
     Skadestedet overdraget til politiet.  
 
04:09  Jydeholmen   Ild i bygning   Ild i affaldscontainer i kælder, med røgspredning til 6 lejligheder.  
     Ved ankomst er alle beboere ude, dog er der ingen hjemme i 4. sals lejlighed.  
     Sprængt dør for adgang til 4. sals lejlighed, og konstateret at lejligheden var røgfyldt.  
     Samtlige lejligheder udluftet med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til politi og  
     skadeservice firma.  
 

06:06  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 


