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08:01  Ålekistevej   Eftersyn   Alarmeret via Falck / verisure da en røgalarm er gået i gang,  
     eftersyn, røgalarm aktiveret i beboelsesejendom, foretaget eftersyn  

udvendig med termisk kamera og via brevsprække, intet at bemærke. 
Vægter ankommer og vil afvente beboer som er på vej.  

 
08:15 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af ukendt årsag. 
 
08:43  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikrings røgkanon.  
 
09:13  Sønderjyllands Alle  Ild i tag   Tagdækning på bygning under opførelse var årsag til tagbrand,  
     denne blev dog hurtigt begrænset til ca. 30 - 40 m2, der var ild i isoleringsmateriale mellem tagpap   

og isolering / loft, slukket med skæreslukker og tågesøm. Drone indsat til at få overblik over  
brandudbredelsen, mindre vandskade på underliggende etager. Skadeservice indsat samt opskåret 
tagkonstruktion på ca. 30 til 40 M2, branden blev slukket og det blev aftalt med byggeledelsen at de  
tilså brandstedet løbende. 
St. Frederiksberg lavede eftersyn ca. 2 timer efter at brandstedet var blevet forladt, intet at bemærke.  

 
10:05  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:32  Brydes Allé   Røg fra Lejlighed  Mad brændt på i gryde. Gryden fjernet af beboeren ved beredskabets ankomst.  

Lettere røgspredning til køkken og stue, efterfølgende udluftet.  
Beboer tilset af ambulancemandskab, som vurderede at der ikke var behov for yderligere behandling.  
Orienteret politiet på stedet.  

 
11:38  Vesterbrogade  Ild i lejlighed   Ild i lejlighed, alle personer ude ved brandvæsnets ankomst til stedet, branden i lejligheden slukket med 

     et HT-rør. Skadeservice rekvireret og de overtog skadestedet sammen med politiet. 
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12:05  Banegårdsvej   Ild i bygning   Brand i stor lukket container til sammenpresset pap, placeret ved lager tilknyttet en større  
dagligvarebutik. Iværksat evakuering af butik og lager i stueetagen samt butik på 1. sal pga. 
røgspredning. Anvendt skæreslukker for begrænsning af brandspredning inde i containeren.  
Tilkaldt kroghejskøretøj og fjernet containeren fra lageret. Delvist tømt containeren for pap på 
gårdsplads i forbindelse med efterslukning. Overtryksventileret butik og lager for røgspredning.  
Tilkaldt skadeservicefirma samt Fødevarestyrelsen for vurdering af butik og varer ift. følgeskader.  
Overdraget skadestedet til politiet samt regionschef fra  

 
12:28  Koreavej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
13:09  Høvedstensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:20  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra kompressor.  
 
13:21  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en røgkanon (teaterrøg).  
 
13:29  Ejby Industrivej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:54  Glostervej  Røg fra tag   Brand opstået i isolering under tagpap i forbindelse med tagarbejde. Ved beredskabets ankomst havde  

en håndværker slået tagbranden ned med en pulverslukker. Foretaget eftersyn med termisk kamera og 
konstateret varmeudvikling. Opskåret ca. 5 m² isolering og tagpap til sikkerhed mod brandspredning. 
Aftalt at håndværkeren forestod vejrligssikring efterfølgende. Politiet overtog skadestedet. 

 
15:26  Tranehavegård  Elevator stop   Tur annulleret inden ankomst.  
 
17:44  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
18:50  Sundkrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra sauna. 
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20:27  Lundtoftegade  Springtæppe   Assistance til politiet.  
 
20:38  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
20:41  Edel Sauntes Allé /  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.  

Øster Allé  
 
 
22:00  Nørrebrogade   Ild i container   Ild i 2 containere, slukket med HT-rør.  
 
22:23  Vigerslevvej   Eftersyn   Eftersyn af aktiveret røgalarm i beboelsesejendom, intet at bemærke, formentlig teknisk fejl.  
 
22:55  Ryvangs Allé /  Trafik Ulykke  Foretaget oprydning af skadested i forbindelse med solouheld.  

Sølundsvej  
 
 
21:58  Kisumparken   Røg fra trappe  Gryde kogt tør i forbindelse med madlavning. Beboer havde selv udluftet lejligheden ved beredskabets  
     Ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 
 
23:16  Guldbergsgade  Assistance til politiet  Skubbet en bil på højkant igen.  
 
04:31  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget  
 
06:21  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
06:56  Borgergade   Olie spild   Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved lækage i hydrauliksystem. 
 
 
 
 


