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08:19  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
10:11 Ejby Industrivej Brandalarm  Blindalarm. Ingen Alarm aktiveret ved ankomst. Anlægget var reetableret.  
 
11:22 Borgmester Hans Assistance  Assistance til Ambulance med åbning af bom. Ej ikke i brug. 
 Nielsens vej   
 
11:37  Gammel Kongevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning.  
 
11:51  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
     beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 
12:15  Ragnhildgade   Olie spild   Mindre oliespild under køretøj. Der udlægges opsamlingsmiddel  
     og ejeren oplyses, at køretøjet bliver transporteret på værksted.  
 
13:27  Toldbodgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     patient.  
 
 
14:03 Bymuren  Container i det fri-brand Ild i nedgravet container. Slukket med 1 HT-skum.   
 
14:03  Philip Schous Vej  Eftersyn   Beboer havde brændt papir af i håndvask. Ved eftersyn iab.  
 
16:52  Røsågade   Container i det fri-Brand  Ild i affaldscontainer. Slukket med HT ‘er.  
 
18:14  Dalgas Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning.  
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19:06  Frederiksberg Bredgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
     artikel el. lign.  
 
20:54  Classensgade  Eftersyn   Eftersyn for intern røgalarm i beboelsesejendom. Eftersyn foretaget  
     med termisk kamera og igennem vindue ude fra. Intet at bemærke.  
     Beboer kontaktet og vil selv sørge for at få røgalarm stoppet. 
 
 
21:08  Nordre Fasanvej  Eftersyn   Eftersyn for intern varslingsanlæg i beboelsesejendom. Eftersyn  
     foretaget og der kunne konstateres mindre røglugt efter  
     tobaksrygning. Beboer vejledt om at kontakte udlejer for at få  
     varslingen stoppet. Beredskabet har ikke adgang til boks hvor  
     varslingen kan resettes.  
 
 
21:31  Haraldsgade /   Ild i affald   Ild i en bunke af maling og spray dåser samt træværk under  
 Ragnhildgade     halvtag. Slukke med C -strålerør tilført A skum. Eftersyn foretages  
     med termisk kamera. Ikke yderligere at bemærke.  
 
 
23:06  Karlslundevej   Ild i affald   Ild i 3 hjulet knallert ved legeplads på Husum Skole. Slukket med et  
     højtryksrør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
 
23:31  Ragnhildgade   Røg fra bygning  Røg fra bygning. Ved beredskabets ankomst ses lidt røg fra gang og  
     stueetage. Ved nærmere eftersyn kan det konstateres, at røgen  
     kommer fra et vindues parti, hvor dækningsplade samt  
     isoleringsplade er brændt. Personalet på stedet havde selv slukket  
     branden med en 10 l. vandslukker. Der foretages eftersyn med  
     termisk kamera og ventilation af lokalet. Skadestedet overdraget til  
     politiet.  
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23:47  Bredegrund   Ild i bygning   Ved beredskabets ankomst konstateres kraftig røgudvikling fra  
     Daginstitution. Røgnedslag og hård vind påvirkede beboerne i  
     opgang nr. 5, 7 og 9 med røgspredning til lejligheder, idet der var  
     åbentstående vinduer. Opgradering med en ekstra sprøjte, stige og  
     fleksibel enhed som taktisk reserve. St. C indsat med 2 stk.  
     Højtryksrør og B/C udlægning til begrænsning af brand i rum og  
     tagkonstruktion. Specialtjenesten indsats med skæreslukker i  
     konstruktionen i taget. Skadestedet afspærret ved Kastrupvej og  
     politiet orienterede beboerne i nr. 5, 7 og 9 til at holde sig  
     inde døre samt lukke vinduerne ud mod Bredegrund.  
     Brandskaderne begrænsede sig til et større opholdsrum og dele af  
     tagkonstruktionen udbrændt. Skadeservice tilkaldt til værdiredning  
     af indbo og overdraget skadestedet.  
 
23:53  Nordre Fasanvej  Røg fra tag   Røg fra skorsten fejlagtigt forvekslet med tagbrand. Eftersyn iab.  
 
23:56  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 
00:04 Tybjergparken  Brand-Bil i det fri Ild i 2 varevogne. Slukket med 1 HT-rør og et C-rør. 
 
00:41  Østbanegade /  Ild i affald   Ild i avispapir i indkøbsvogn, slukket med et højtryksrør tilsat A-  
 Hjørringgade  
 
00:48  Bymosevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:19 Kettegård Alle  Brandalarm  Fyrværkeri i kælderskakt, udløste detektor. Udluftet og anlæg resat. 
 
01:26  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
     tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
02:41  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
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03:16  Roskildevej   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 
03:40  Bredegrund   Eftersyn   Eftersyn af tidligere brandsted. Intet at bemærke.  
 
04:14  Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. røg. Fra noget tøj det  
     havde været ild i.  
 
04:46  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade 
 
06:00 Motorvej E20 M3 56 Trafikulykke  Foretaget fejning og oprydning af vejbane.   
.  
07:46  Malthe Bruuns Vej  Ild i lejlighed   Ved beredskabets ankomst, brænder det kraftigt ud af vinduet på kvisten på 5 sal, (4 og 5 sal TH er en 

     lejligheden). Der indsættes 2 røgdukkerture med HT, til eftersøgning, slukning / begrænsning af brand i 

     lejligheden, stigen blev rejst til eftersyn / slukning udvendigt i kvisten, der sendes et hold via røgfri  

     bagtrappe på spidsloft, hvor der intet var at bemærke, lejligheden ventileret med overtryksventilator,  

     skadestedet overdraget til politiet og skadeservice 

 


