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09:16 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm ukendt årsag.  
 
11:35  Willemoesgade  Eftersyn  Røgmelder aktiveret på grund af at batteri var ved at løbe ud i melder. Ny melder opsat af Østerbros  

sprøjte. 
 
12:40  Brunevang   Røg fra Lejlighed  Ild på komfur, slukket. 
 
12:54  Håbets Allé   Eftersyn  Eftersyn i forbindelse med lugt/lyd fra el installation, intet at bemærke. 
 
15:00  Vindruevej   Ild i bygning  Overtændt skur på 12 m2 samt brandspredning til facade og tagudhæng på villa på samme grund.  

Vinduer i kælder, stue og 1. sal i nabovilla revnet grundet kraftig varmepåvirkjning. Udlagt 2 hurtige 
HTrør for begrænsning af brandspredning samt slukning af brande. Kølet og flyttet Fgasflaske 
fra skur for at undgå risiko for sprængning. Foretaget eftersyn for brandspredning til stueetage og 
1. sal i nr. 3 og i nr. 5, iab. Fjernet tagsten over tagskæg på hovedbygning samt skåret ca. 3 m2 tag 
på tilbygning for kontrol for konstruktionsbrand, iab. Overdraget 1 person med lettere 
tilskadekomst til ambulancepersonale for behandling samt overdraget skadestedet til politi og 
skadeservicefirma. 
 
 
  

15:25 Egegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm ukendt årsag. 
 
15:51  Estlandsgade  Ild i affald  Ild i affald i skraldespand, slukket med vandslukker. 
 
17:00  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
17:10  Gammel Jernbanevej  Eftersyn   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
17:33  Hans Kirks vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig ecigaretrygning tæt på detektoren. 
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18:53  Kobbelvænget  Elevatorstop   Mødt, ej i brug. 

19:09  Toskiftevej   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
20:15  Howitzvej   Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
20:35  Falkoner Alle   Færdselsuheld Eftersyn foretaget, konstateret at politi og ambulancemandskab var på stedet samt at der ikke var  

brug for redningsberedskabets indsats. 
 

22:37  Hegnshusene   Container i det fri Brand Ild i dagrenovations container og el skab, slukket med HT rør. RADIUS rekvireret til  
brandskadet el skab. 
 

23:10  Utterslev Torv   Brand Bil i det fri Overtændt personbil slukket med HT rør. 
 
23:24  Medelbyvej   Brandalarm   Blindalarm ukendt årsag. 
 
03:21  Kastrupvej   Bygningsbrand Ild i blomsterbutik ca. 100 m2 butikslokale, slukket med 2 HTrør. Samtlige beboere i ejendommen  

var kommet ud ved HBR ankomst og blev overdraget til politiet for opsamling og information. 
Udluftet 1. sals lejlighed (over butik) ved brug af PPV samt 2. sals lejlighed ved naturlig ventilation. 
Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. Butikslokale brand og røgskadet. 1. sals 
lejlighed lettere røgskadet. 
 

03:49  Jernholmen  Brandalarm   Blind alarm melder aktiveret pga. damp fra rengøring. 

  

 

 


