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08:34  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Elektrisk kortslutning, teknisk fejl i gulvvaskemaskine havde udviklet røg og aktiveret ABA  
anlægget, ved brandvæsnets ankomst var strømmen til gulvvaskemaskinen taget at vagten på 
stedet., og der var ingen røgudvikling i lokalet, skadestedet overdraget til driftspersonalet.  
 

08:42  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor. 
 
10:00 Krogstens Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet damp/os fra madlavning havde aktiveret en detektor. 

10:02 Naverland  Brandalarm  Blind alarm, idet et trykfald i forsyningsledningen havde udløst alarmen. 

11:41  Helga Larsens Plads  Ild i affald  Mindre brand Røg fra bunke af flis, slukket med HT'er 

11:58 Øtoftegårdvej  Trafik ulykke  Assistance til Østsjællands Beredskab, Soloulykke med personbil mod vejtræ. Beredskabet sikrede 

     skadestedet. Assisterede med nødbehandler fra Beredskabet, samt sikrede skadestedet.

     Kørebanen og  græsarealet blev efterfølgende rengjort for vragdele, samt et spil af kølervæske.

     Skadestedet overdraget til politi. 

 

12:04  Frederikssundsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  

12:31  Haderslevgade  Eftersyn  Røgmelder gav signal fra en ukendt location, kunne kun høres fra baggården, talte med flere  
beboere der oplyste at den også havde været i gang i går, intet at se eller lugte, mange beboere var 
ikke hjemme, så det var ikke muligt at finde frem til røgalarmen, Så vi betragtede det som en blind 
alarm. 
      

12:49 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, idet støv fra produktionsanlæg havde aktiveret alarmen. 
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13:34  Jernbane Allé   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:49  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

16:05  Osvald Helmuths Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
17:36  Aldersrogade   Eftersyn   Dryppende brandhane. Lukket, tømt og påsat strip. 

17:58  Borgmester Chr. Gade Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

18:33 Motorring 3  Trafik ulykke  Soloulykke, personbil, kørt af vejen og endte på taget i rabatten. En person fra køretøjet fastklemt. 

     Beredskabet frigjorte patienten fra køretøjet. Beredskabet løftede køretøjet fra rabatten til

     nødsporet, samt ryddet området for vragdele samt den ødelagte motorvejsalarm. Skadestedet  

     overdraget til politi. 

18:37  Nytorv   Eftersyn   Anden årsag til alarmeringen, utæt brandhane, tømt og strammet.  
 
19:15  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

      

19:59 Avedøre Havnevej Trafik ulykke  Soloulykke, personbil påkørt træ. Sikrede skadested, frigjort fastklemt patient, som blev overdraget  

     til ambulancen. Kørebanen ryddet for vragdele, samt det påkørte træ. Skadestedet overdraget til  

     politi. 
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20:11  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:18  Poppelstykket  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret i køkken ved et uheld, glas skiftet og anlæg  

reetableret. 
 

23:04 Nykær  Brandalarm  Mindre ildløs i affald, gået ud af sig selv ved Beredskabets ankomst. 

02:10  Østbanegade   Ild i lejlighed   Foretaget eftersyn, fruen som bor i lejligheden havde tændt mange fyrfadslys og røgen fra disse år  
de brænder ud udløste røgalarmen som har forbindelse til hjemmeplejen, Der er installeret 
samtaleanlæg, så hjemmeplejen kan komme i kontakt med beboeren, men hun talte kun Spansk, 
ifølge hende selv, derfor havde hjemmeplejen tilkaldt brandvæsnet, hjemmeplejen informeret om 
at der ikke var brand, politiet overtager. 
 

04:01  Astrupvej   Ild i bil  Ild i bil i det fri. Slukket med HT'er.  
 
04:05  Sundholmsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
04:55  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person  
 
05:07  Peder Lykkes Vej Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 
03:36 Slotsherrens Vænge Brandalarm  Detektor udløst grundet stearin på tændt kogeplade, lejligheden udluftet med overtryk.

  

06:24  Kay Fiskers Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
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06:49  Brohusgade   Ild i affald  Påsat brand i 2 stk. container på asfalteret fodboldsbane ved børnehave, slukket med HT,  
skadestedet overdraget til Politiet. 
 

07:36 Brøndby Møllevej Brandalarm  Blind alarm, idet en beboer ved en fejl havde aktiveret et brandtryk. 


