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08:10 Avedøre Havnevej Forurening  Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

08:53  Farumgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

10:00  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

10:22  Nørrebrogade  Røg fra bygning  Brand på 4. sal i skole, evakuering iværksat i henhold til skolens beredskabsplan ved HBR ankomst.  
Indsat 4 røgdykkerhold med 1. og 2. HT-rør til hhv. begrænsning af brand- og røgspredning på 4.  
sal samt eftersøgning og udluftning på 4. og 5. sal. Konstateret at begge etager var evakueret samt 
slukket brand på 4. sal med 1. HT- rør. Sprængt 1 dør for adgang. Brugt benzindreven PPV i bund af 
trapperum for initial ventilering af trapperum samt 4. og 5. sal samt efterfølgende suppleret med 
batteridreven PPV placeret på 4. og 5. sal for endelig udluftning på etagerne. Overdraget skadested  
til politi og skadeservicefirma. 

10:52 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikkers arbejde havde udløst alarmen. 

11:44  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:37  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Personale fra teknisk afdeling til  

stede for håndtering af vandskade. 
 

13:48  Lygten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

13:50 Herstedvestervej Brandalarm  Blind alarm, idet et stearinlys havde udløst alarmen. 
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13:57  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:32  Bavnehøj Allé   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, brand slukket inden ankomst. Beboer reddet ud og overgivet til  

ambulancetjenesten. 
 

14:43  Ved Bellahøj Nord  Elevator stop   Stoppet på radio før ankomst.  
 
15:00  Amerika Plads  Eftersyn   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 

 
17:00 Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende blev kørebanen ryddet. Skadestedet overgivet til 

    politi. 

17:54 Høvedstensvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

18:34  Jyllingevej   Eftersyn  Ild i gryde, slukket af beboer inden vores ankomst. Skadeservice tilkaldt pga. sodskade i køkken.  

18:43  Clara Pontoppidans Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en hjemmerøgalarm var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget, iab. 
 
20:24 Glerupvej  Redning  Assistance til ambulancetjenesten med transport af patient. 

20:38  Refshalevej   Skorstensbrand  Rejst drejestigen til skorsten, nedtaget røgafdækningsten, fejet skorsten. Foretaget eftersyn fra  
toppen af skorstenen, ingen ild i skorsten. Kontrolleret skorsten for revner og gennembrænding i  
etageadskillelse, iab. Informeret ejer om at ikke bruge brændeovnen indtil skorstensfejer har 
kontrolleret og godkendt. 
 

20:39  Vanløse Allé   Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
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20:42  Holmbladsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:46  Dalgas Boulevard  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Bil mod træ. Personen kom ud ved egen  

hjælp.  
 

22:44  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:09  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
02:23  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
04:58  Nordens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
05:38  Peter Bangs Vej  Trafik ulykke   Færdselsuheld med teknisk fastklemning. Personen frigjort og overgivet til ambulancetjenesten.  
 
06:50  Jernbanegade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren  


