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08:17 Frydenhøjstien Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

09:36  Kongelundsvej  Ass. til ophjælpning  Person hjulpet op. 
 
09:58  Holsteinsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
11:08  Bülowsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
11:30  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
12:00  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:18  Juliane Maries Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
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12:40  Vennemindevej  Røg fra Lejlighed Kraftig brand i lejlighed på 3. sal. Kort før brandvæsenets ankomst var beboeren sprunget fra  
     altanen til altanen tilhørende den underliggende lejlighed. Personen overgivet til  
     ambulancetjenesten. Indsat røgdykkerhold til af slukning og eftersøgning både i den brændende  

lejlighed og på loftet. Rejst drejestige med HT-rør for at udvendig dæmpe branden og forhindre 
brandspredning til tagkonstruktionen. beboerne i opgangen havde selv forladt øvrige lejligheder i 
opgangen før brandvæsenets ankomst. Grundet en hurtig indsats blev branden dæmpet og 
brandspredningen begrænset. Der var dog brandspredning til 
etageadskillelsen samt tagudhænget. Nedtaget ca 15 m2 loft for eftersyn og efterslukning samt 
skåret i alt ca 1 m2 på loftet for endelig af slukning. Overtryksventileret trappe, lejlighed og loft. 
Foretaget eftersyn i nabolejlighed, underliggende lejlighed samt tilstødende lejligheder og loft i 
naboejendommen. Lukket for vandet til ejendommen grundet utæt radiator. Overdraget 
skadestedet til politiet og skadeservice. 
 

13:04  Vester Farimagsgade  Brandalarm  Opgradering til normal udrykning via VC grundet røg på etagen Ildløs i el kedel på  
hotelværelse. Kedel nedsmeltet 1 tur Tager stikket af væggen, foretager naturlig ventilation på 
gangareal og værelse Foretager eftersyn med termisk kamera. iab. 
 

13:27  Blegdamsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  
detektoren. 

 
14:40  Strandlodsvej   Springtæppe  Assistance til politiet ifm. person der løb omkring på et tag i 10. sal højde. Assisteret med  

afspærring af fortov mv. Politiet fik dog hurtigt kontrol over situationen hvorfor der ikke var brug 
for brandvæsenets assistance mere. 

 
15:23  Bådehavnsgade Trafik ulykke  Personbil og varevogn kørt sammen. Kvinde ca. 20 år tilset af amb. men frigivet. Politiet overtaget. 
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16:09  Vodroffsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
16:26  H.C. Andersens Trafik ulykke  Trafikulykke Oprydning af kørebanen efter færdselsuheld. 

 
17:15 Spættevænget Gas udslip  Beredskabet sikrede den overgravede ledning med 1 HT. Naboer informeret om situationen. 

     Skadestedet overdraget til HMN Gas og Politi. 

17:23  Radisevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

17:44 Strindbergsvej  Ild i bygning  Ild i gryde med olie. Emhætte slukket før vores ankomst med pulverslukker. Ild i gryde og  
viskestykker som var båret udenfor, slukket med vandslukker. Eftersyn med termisk kamera i 
køkken og på 1. sal iab. 

 
18:52  Vennemindevej  Eftersyn  Eftersyn efter brand tidligere på dagen. Intet at bemærke. 

 
19:04 Høfdingsvej  Røg fra lejlighed Ild i lejlighed, slukket med 2. HT. Samt et tågesøm til af slukning i etageadskillelse. Trappen  

     overtryksventileret.  Drejestige rejst for eftersyn af tagkonstruktionen med termisk kamera, intet  

     at bemærke på taget. Skadested overdraget til politi. 

21:09  Voldboligerne   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
21:45 Selinevej  Person i vandet Melding om person der var sprunget i vandet fra Kalvebodbroen. Tilkaldt drone og  

Redningshelikopter. Foretaget eftersøgning fra gummibåd samt i samarbejde med 
redningshelikopteren i området - intet fundet.  Overdraget sagen til politiet. 
 

02:37 Herstedøstergade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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03:45 Herstedøstergade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:39  Njalsgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
07:22 Rentemestervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

 

 

 

 


