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08:16 Vigerslevvej  Dyreredning  Assisteret med frigørelse af fugl som sad fast i skorsten 

09:36  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 

10:49 Nordre Fasanvej Røg fra bygning  Ildløs i facadebeklædning på bygning i gård bag ejendommen. Beboer havde startet slukning med  
     haveslange. Beredskabet fjernet træbeklædning og efterslukket med vand. Skade på ca. 0,5 m2  

beklædning.  
 

11:01 I G Smiths Alle  Brandalarm  Ild i soverum, indsat 2 rødykkerhold, til eftersøgning og afslukning  af brand, branden slukket med  

    2 HT. Lejligheden ventileret og skadeservice tilkaldt, skadestedet blev herefter overdraget til politi. 

12:13  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren  
 
14:38  Bådehavnsgade  Ild i affald   Ild i bil på skrotplads, slukket med højtryksslange. Adgang til plads med stige over plankeværk,  

politi kom med nøgle efter ca. 10 min.  
 

16:02 Stockholmsgade  Naturbrand   Ild i træ, slukket med højtryksslange tilsat skum.  
 
17:53  Rådhuspladsen   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person  
 
18:21  Vigerslev Allé   Naturbrand   Ild i løs jord/spagnum under bænk, slukket med højtryksrør, skade ca. 1x1 meter.  
 
18:48  Langhusvej   Eftersyn  Ild i gryde på komfur Beboer havde slukket gryde med håndklæder. Kontrol af emhætte mv med  

termisk kamera, intet fundet.  
 

19:15  Frederik V's Vej  Ild i skraldespand Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  
 
19:26  Nørrebrogade   Færdselsuheld   Afsendt til afskærmning af skadested, ej i brug. 

19:43 Maglelund  Redning  Assistance til nedtagning af barn, siddende højt oppe i et træ, ved Beredskabets ankomst var 

    barnet kommet ned ved egen hjælp. 
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00:17  Brydes Allé   Ild i bil  Bilbrand i det fri Ild i forsæde på u indregistreret kassevogn. slukket for forbipasserende før  
beredskabets ankomst, eftersyn foretaget med termisk kamera.  
 

00:33  Dannebrogsgade  Ild i skraldespand Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med pulverslukker.  
 
01:11 Dannebrogsgade  Ild i skraldespand Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med højtryksrør.  
  
01:43 Sjælør Boulevard Redning  Sikring af løst vindue på 3 sal. 

02:00  Rantzausgade   Ild i bygning   Ild i knallert op af hegn, slukket med højtryksrør, overgivet til politiet.  
 
02:03  Stigbøjlen  Ild i container  Ild i container, slukket med 1. HT  
 
02:20  Hans Tavsens Gade  Bål på gade   Ild i container i parken, slukket med højtryksrør.  
 
06:07  Sundbygårdsvej  Brandalarm  Ild i dyne, slukket af personale før beredskabets ankomst. 

07:15 Engelholm Alle  Brandalarm  Assistance med Tankvogn til Østsjællands Beredskab ifm. Med brand i Tåstrup 

 

 

 

 

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


