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09:33 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
10:38  Voldboligerne  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
11:24  Mellemtoftevej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
11:26 Kulbanevej  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør. 
 
11:48  Skoleholdervej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
13:07  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
13:32  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:38  Frederiksborgvej  Færdselsuheld  Færdselsuheld med 6 biler impliceret. Patient hjulpet ud og overgivet til ambulancetjenesten.  
       oprydning af vejbane. 
 
15:08 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:25  O-Vej   Ild i affald   Brand i stort affaldsoplag med brandspredning til lagerhal. Hurtig HT-rør til håndtering af  
       brandspredning til bygning med ønsket effekt. HT-rør blev efter endt slukning, brugt til køling  

indvendig, for at sikre mod yderligere brandspredning til bygning.  
       Vandkanon på stigetop, til udvendig køling af bygning, samt slukning af container op ad  
       lagerhal. 4 C-rør til slukning af brandspredning til større affaldsoplag i det fri, i samarbejde med  
       gravemaskiner på stedet, som hjalp med at opdele i bunker og tømme container.  
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2 HT-rør på bagside af bygning, for at hindre brandspredning til nabobygning indeholdende oplag 
af brandbare væsker.  

       6 store brændstoftankvogne samt 10 privat biler fjernet i samarbejde med ejere.  
Politiet afsendte 2 patruljevogne for at rekognoscere for røgfanens udbredelse, da den havde 
retning i mod flere bygninger og amager strand. Røgfanen skabte ingen problemer, da den var  
opløst inden den nåede disse objekter.  
 

15:39  Parmagade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Hjemmeplejen. 
  
16:35  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
16:46  Fortkaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:34 Stamholmen  Ild i lastbil  Slukket ved ankomst, efterslukket med et HT-rør. Eftersyn foretaget med termisk kamera. 
 
18:49  Bragesgade   Eftersyn   Udsivning af gas fra gasflaske tilkoblet grill. Gasflasken blev afmonteret.  
 
18:56 Hedemarksvænge Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med et HT-rør. 
 
19:48  Jernholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra produktion.  
 
20:48  Strandvejen   Eftersyn   Strømførende ledning med isolering blevet påkørt af en bil, gnister og røg til følge. Eftersyn iab.  
 
20:59  Borups Alle   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
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21:25 Roholmsvej  Brandalarm  Mødt på adressen, ikke muligt at komme ind til brandcentral. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
       service firma kontaktet for reetablering af brandcentral. 
 
22:02  Blågårdsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
22:51  Hedegaardsvej  Ild i affald   Mindre ildløs i affald slukket med et HT-rør. 
 
23:02  Omøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:11 Florasvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet madlavning.  
 
00:53  Slotsherrens Have Bygnings brand Kraftig brand i rækkehus. Ved beredskabets ankomst var der fuldt udviklet brand i et lejemål samt  
       brand i tagkonstruktionen over 3 lejemål. Begrænset branden til 5 lejemål ud af i alt 15 som var  
       bygget sammen i en gruppe af rækkehus. Rekvireret BMS-kran med grab for at slukke glødebrande  
       efter aftale med forsikringsselskab. 2 personer var kommet lettere til skade før beredskabets  
       ankomst. De blev overdraget til ambulancetjenesten. Evakueret 10 lejemål efter aftale med  
       politiet. Politiet har rekvireret bus til opsamlingssted for evakuerede.  
       Skadeservicefirma på stedet. Efterslukningsarbejde vil fortsætte op af dagen i dag lørdag.  

 
02:16  Sølvgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:32  Svanemosegårdsvej  Ild i container   Ild i container med brandspredning til plankeværk. Slukket med HT-rør tilsat skumvæske. 
 

 


