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10:43  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Røg fra overophedet generator, havde aktiveret brandalarmerings  
anlæg. Foretaget eftersyn og udluftet lokale.  

 
10:46  P-Vej   Drukneulykke   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 

10:48 Nybovej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 

 
11:40 Esplanaden   Assistance   Assistance med drejestige til nedtagning af flagline.  
 
11:43  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:06  Ryesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

forsyningsledningen.  
 
13:33  Ryesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

forsyningsledningen.  
 
15:18  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:46  Nøjsomhedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
 
16:01  Drejøgade   Brandalarm   Kraftig ildløs i el skab, med røgudvikling i kælder. Slukket med 2 stk.  

CO2 slukkere. Hurtig indsats med ventilator i kælder, hindrede  
røgspredning til overliggende etager.  
Skadestedet overdraget til skadeservice firma.  
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16:07  Vanløse Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient.  
 

16:39  Bagerstræde   Assistance til Regionen  Assistance til ambulancetjenesten. 

17:05  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:11  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 
18:03  Horsensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  

af anlægget.  
 
18:07 Herstedøstervej  Naturbrand  Ild i affald, slukket med HT-rør. 

 
18:33  Heimdals gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
 
 
18:35  Teglholmsgade   Brandalarm   Ved ankomst tages imod af ressource person, som orienterer om at  

det brænder kraftigt omkring større dieselmotor i test hal. Alle  
personer var kommet ud af bygningen. Indsat røgdykkere via anvist  
adgangsvej for rekognoscering og af slukning af ildløs. Drejestige rejst  
for eftersyn af tag, samt ventilations åbninger. Konstateret at en  
enkelt ventilationsåbning, stod halvt åben. Manuelt åbnet i alt 4  
ventilationsåbninger, for ventilering af test hal. Slukket ildløs i og  
omkring dieselmotor og sikret diverse trykflasker for varmepåvirkning.  
Skadestedet overdraget til skadeservice firma og politiet.  
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18:39  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
18:41  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:07  Østergade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv.  

ankomst. 
  

19:08  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
19:34  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 

19.40 Avedøre Havnevej Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 

19:47  Jakob Dannefærds Vej  Røg fra Udhus   Mindre bål i bygning, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget  

til politiet. 

21:34  Matthæusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:36  Glumsøvej   Ild i lejlighed   Ild i frituregryde på komfur, slukket med CO2 slukker. Foretaget  

eftersyn med termisk kamera i køkken, samt loftrum for  
røgspredning, intet at bemærke.  
Skadestedet overdraget til skadeservice firma.  
 

03:17  Hesseløgade   Brand Andet   I forbindelse med tidligere ildløs i kælder, virkede det automatiske  
brandalarmerings anlæg ikke. Kontakt et personale, som sikrede  
rundering i bygningen. 
  

03:59  Struenses gade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
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06:17  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  

rengøring. 

 

 

 

 

 


