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09:12 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

09:56  Fensmarkgade   Springpudeaktion  Selvmordsforsøg, person truede med at springe ud fra vindu på 4. sal, cykler og cykelstativer fjernet i  
     baggård, springpude opsat, Assisteret politiet med afspærring, Ambulance og læge standby. Person talt ned  

    af plejepersonale på stedet. 
 
13:43  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
13:44  Købmagergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
15:23  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet detektor blev udløst grundet opvarmning af duftolie på kogeplade. 

15:35 Motorring 3  Trafikulykke  Trafikulykke med 3 parter, assisteret ambulancetjenesten, sikret skadestedet. Kørebanen rengjort og  

     skadestedet overdraget til politi. 

15:48  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen  
 
16:40 Købmagergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
16:43 Tornsangervej  Ild i container   Påsat brand i container i det fri, slukket med HT.  
 
17:21  Valby Langgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
17:28  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

17:29 Lillekær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning 

17:32 Hvidovrevej  Eftersyn  Mindre ildløs på komfur, slukket før beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, lejlighed udluftet, i.a.b. 

19:32 Holbækmotorvejen Trafikulykke  Skadested sikret, samt oprydning på kørebanen. 
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20:27  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
22:08 Bramslykkevej  Gaslugt  Defekt gaskomfur, beredskabet assisterede med at lukke for gassen i lejligheden. 
 
01:27  Vermundsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 
 
03:29 Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
04:06  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:54  Jernbane Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen 
 
06:48 Amagerstrandpark Drukneulykke  Assisteret politi og JRCC i forbindelse med eftersøgning af person i Øresund, Beredskabet afsluttede  
     indsatsen uden at finde personen, eftersøgning fortsættes i JRCC regi.  
 
06:50 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af håndværkers arbejde tæt på detektor. 

07:52  Sigurdsgade   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af ukendt årsag. 

 

 

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


