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08:00 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet påkørsel af brandtryk. 

09:38  Jens Warmings Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Københavns kommune med ophjælpning af borger.  
 
10:20  Krudtløbsvej   Brandalarm   Blind alarm grundet tyveri røg fra røgkanon.  
 
10:45  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:06  Teglholm Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

11:40 Langagervej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværker. 

12:59  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
14:15  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:32  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra brændt popkorn.  
 
14:55  Arsenalvej   Min. forurening-Oliefilm  Oliefilm på vand Anmelder var kørt og beredskabet kunne ikke finde noget iab.  
 
15:26  Smallegade   Spuling af gade   Assistance til politiet med rengøring af fortov.  
 
16:09  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
16:15  Jagtvej   Eftersyn   Assistance til en borger som havde låst sig ude af sin lejlighed  

mens madlavning var under tilberedning. 
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17:01 Vedelavej  Gas udslip  Sikring af skadested, gasrør af klemt og overgivet til gas selskab. 

17:20  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
17:22  Prins Constantins Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:12  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.  
 
18:46  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
19:19 Brøndbyøster Torv Ild i knallert  Ild i aviser, slukket med en vandslukker. 
 
21:44  Stæhr Johansens Vej  Redning Andet   Ass. Afskærmning / Ass. Ambulance samt spuling af fortov 
 
21:53 Egevolden  Brandalarm  Blindalarm, grundet røgkanon.   
 
02:57  Overgaden   Oven Vandet   Drukneulykke En person var faldet i kanalen og råbte efter hjælp. En snarrådig  

borger hoppede i kanalen for at hjælpe. Beredskabet sendte en  
overfladeredder i vandet og assisterede med ophjælpning af begge  
personer. Ydet førstehjælp på stedet. Begge personer blev tilset af  
akutlægen og efterfølgende bragt på hospitalet. 

 

 

 

 


