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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:10 Asger Jorns Allé Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 09:11 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

 09:34 Prinsessegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 10:05 Rådhuspladsen Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst 

 11:07 Skyttegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra gasbrænder. 

 11:24 Gammel Køge Landevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
 
 12:31         Hvidovre Stationscenter   Brandalarm       Blind alarm ukendt årsag. 

 12:39 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp. 

 12:57 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad. 

 14:07         Hvidovre Stationscenter   Brandalarm     Blind alarm ukendt årsag. 

 14:08 Bianco Lunos Alle Min. forurening-Mindre spild. Rengjort kørebanen for benzinspild. 

 14:56 Skelbækgade Brand-Bil i det fri Ild i varevogn, slukket med HT-rør tilsat skum. Sikret skadestedet. Førerhus  
 udbrændt. 

 15:16 Tranehavegård Naturbrand-Mindre brand Ild i træflis ved haveanlæg, slukket med HT-rør. 

 15:28 Meinungsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
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 16:53 Østbanegade Person under tog Personpåkørsel ved Nordhavn station. Sikret at togtrafikken var stoppet, at toget  
 var afbremset samt strømaftagerne var sænket. Lokaliseret patient samt  
 assisteret med førstehjælp og nedbæring af patient til ambulancen. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 17:43 Vester Søgade Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient 

 18:46         Rødovre Parkvej         Eftersyn. Røg og gløder i regnvandskloak. Spuling af kloak med 1 højtryksrør. 

 18:53 La Cours Vej Redning Andet Rejst drejestigen for at nedtage en kat der sad fast i tagrenden. Overleveret katten 
  til ejeren. 
 
 20:08         Vestervangskolen        Ild i affald Ild i affald slukket med 1 højtryksrør.  
 
 21:13         Hartkornsvej            Brandalarm Blind alarm. 
 
 21:56         Smedeland             Brandalarm               Blindalarm P.G.A. Støv. 

 01:41 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers aftørring af  
 denne. 

 03:03 Hf. Frederikshøj Eftersyn Foretaget eftersyn af en aktiveret omsorgs- og røgalarm. Konstateret at en  
 beboer lå på gulvet, men at der ikke var brand. Fundet nøgle til huset, skaffet  
 adgang og hjulpet beboeren op på højkant igen. 

 06:55 Hannemanns Allé Ild i bygning Mindre tagbrand i tagpap og forsejlingsdug på bygning under opførelse. Ved  
 ankomsten oplyste håndværkerne at gasflaskerne var fjernet fra taget. Udlagt HT- 
 rør til hurtig dæmpning, samt efterfølgende skæreslukker via drejestige til  
 afslukning. Skåret flere huller for adgang til afslukning. Foretaget afdækning inde i  
 bygningen for at minimere følgeskaderne. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 07:54         Sognevej              Brandalarm                Blind alarm. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33431197 


