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09:10  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

09:56 Kettegård Alle  Brandalarm  Blind alarm, formentlig teknisk fejl på anlægget.  

10:35  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:44 Refshalevej   Eftersyn   Ved ankomst ses tydelig røgudvikling fra underjordisk kabelgang. Ressource person på adressen kunne  
     fortælle at strømmen i kabelgang var afbrudt. Indsat røgdykkerhold med HT-rør og termisk kamera for  

Konstateret nedsmeltet kabelskab. Skadested overdraget til politiet, samt ansvarlige for installationen.  
Eftersyn og lokalisering af ildløs.  
 

12:48  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 

14:11  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
14:27 Gammel Kongevej Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med røgudvikling fra mikroovn. Afbrudt for strømmen til mikroovnen, og foretaget  
     eftersyn af ovn og el installation med termisk kamera, i.a.b. Beboer kontakter elektriker med henblik på  
     eftersyn af el installation.. 

 
15:35  Vesterbrogade   Eftersyn   Ild i ventilationsanlæg, slukket med tågesøm. Endeligt eftersyn foretaget med termisk kamera, hvilket  
     indikerede tydelig temperaturfald i ventilation. Skadested overdraget til politiet.  
 
15:42 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, formentlig teknisk fejl på anlægget. 
 
15:46 Gurrevej  Redning  Assistance til politi i forbindelse med politiopgave. 

16:51 Brøndbyvester Boulevard Trafik ulykke  Trafikulykke, varevogn kollideret med personbil, skadestedet sikret, udlagt sikringsslange. Indsat  

    nødbehandler fra beredskabet, til behandling af 5. tilskadekommen personer. Udlagt absodan, kørebanen  

    ryddet for vragdele, skadested overdraget til politi. 

17:35  Tornsangervej   Ild i container   Ild i 2 containere, slukket med HT-rør. 
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18:51  Mozarts Plads   Dyreredning   Due hang fast i snor i luftledning. Due frigjort fra snor, og efterfølgende fløjet fra stedet.  
 
18:53  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:21  Store Mølle Vej   Eftersyn   Blind alarm, idet en røgalarm var aktiveret uden påviselig grund. Afmonteret batteri og alarm, beboer ville  
     selv kontakte vicevært i morgen. 
 
19:34  Nimbusparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:50  Vanløse Allé   Bål på gade   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke 

 
21:16  Grønnegade   Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med aktiveret røgalarm i lejlighed. Konstateret lettere røg i lejligheden, p.g.a. glemt  
     mad på komfur. Beboer hjulpet ud på opgangen, og lejlighed ventileret med naturlig ventilation.  
 
22:07  Strandvejen   Røg fra Lejlighed  Assistance til beredskab øst, i følge gensidig aftale.  
 
22:11  Edel Sauntes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
22:30  Gammel Strand  Ild i lejlighed   Beredskabet sendt til ild i lejlighed, ved ankomst ses røgudvikling fra 4 sals lejlighed. Indsat røgdykkerhold via  
     fortrappe med HT-rør for lokalisering af ildløs. Mindre brand i opholdsrum, slukket med HT-rør. Lejlighed  
     ventileret med overtryksventilator, samt overliggende lejlighed efterset for røgspredning.  Overliggende  
     lejlighed ventileret via naturlig ventilation. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.  
 
23:36  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
00:05  Sortedam Dossering Eftersyn   Termokande glemt på tændt komfur, fjernet af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, i.a.b. 
 
01:10  Slesvigsgade  Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
     foretaget, intet at bemærke. 
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02:18 Nyvej  Ild i bil  Ild i personbil, med varmeskade på yderligere 3 personbiler, slukket med HT – vandforsyning fra  

     beredskabets tankvogn. 

02:50  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
03:38  Næsbyholmvej   Ild i bil   Ild i 3 biler, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
04:05 Kirkebjerg Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
04:48 Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

07:08 Avedørevej  Brandalarm  Blind alarm, detektor aktiveret grundet madlavning. 

 

 

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


