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08:14  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret  
til politiet.  
 

09:45  Sallingvej   Forurening   Opsamlet benzin udslip fra personbil, kørebanen rengjort. 
 
11:03  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

11:06  Mejsevænget   Ophjælpning   Ass. Hjemmeplejen med ophjælpning af borger.  
 
12:41 Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
13:59  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:03  Oldermandsvej  Eftersyn   Eftersyn af intern røgmelder.  
 
16:20  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:02 Jens Warmings Vej  Ild i container  Ild i container i det fri, slukket med HT 

17:40 Banegårdspladsen Forurening  Motorcykeluheld, mindre oliespild opsamlet og udlagt Absol, skadestedet overdraget til politi.  

18:19  Dronningensgade  Ild i container  Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT 

19:05 Krogsbækvej  Redning  Assistance til regionen med frigørelse af patient bag toilet, person frigjort og overdraget til regionens  

    ambulance. 

19:28  Uplandsgade   Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud. 
  
21:06  Rådhuspladsen   Springtæppeaktion  Assistance til politiet med opstilling af springpude, idet to personer var set på toppen af bygningen,  

    foretaget eftersyn, skadested overdraget til politi 
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21:33 Amagermotorvejen Trafikulykke  Solouheld på motorvejen, personbil kørt af vejen og derefter ramt træer i rabatten, en  

     person fysisk fastklemt, sikring af skadested personen frigjort og overgivet til ambulancetjenesten.  

     Specialtjenesten assisterede lokalstationen med frigørelse. Skadested overgivet til politi. 

21:44  Rosengade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

22:03  Nyropsgade   Ild i container  Ild i container i det fri, slukket med 1. HT 

23:21 Vigerslevvej   Ild i container  Mindre ildløs i skraldespand, slukket med vandslukker. 

00:58  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Opvaskemaskine  
 
01:09  Jyllingevej   Ild i affald   Ild i papirkurv i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
02:23  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
03:45  Sundholmsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

06:47 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

 

 

 

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


