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09:08  Immerkær   Brandalarm   Blind alarm ukendt årsag. 
  
10:25  Refsnæsgade   Eftersyn   Kat set rende rundt på tag. Katten havde selv fundet ind. 
 
10:45 Køgebugt motorvejen Min. forurening-v/FUH Sikring og oprydning på skadestedet. 
 
  
11:30  Industriholmen Min. forurening-v/FUH  Oprydning efter væltet motorcykel. 
 
11:43  Nytorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:38  Borgmestervangen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
     detektoren. 
 
13:02 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl. 
 
14:39 Frydenhøjstien Brandalarm  Blind alarm ukendt årsag. 
  
17:33  Østbanegade   Bål på gade   Brand i mindre oplag af affald i gangtunnel, slukket med 10 L. vandslukker. 
  
18:14  Amerika Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
18:14  Følfodvej   Ild i bygning   Ild i eltavle på rækkehus, Branden var stort set slukket ved beredskabets ankomst, ved en hurtig  
     indsats fra en nabo med en pulverslukker. Der havde været ild i diverse ting og sager mellem  
     rækkehus og skur. Ilden var formentlig startet i elskabet. Eftersyn foretaget med termisk kamera 
     samt efterslukket med HT. Eftersyn i rækkehuset, dette ventileret for mindre røgslør. Skadeservice 
     samt elektriker rekvireret. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma.  
 
19:49  Livornovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  

 
20:27  Hannemanns Allé  Springtæppe   Assistance ved springtæppeaktion, afmeldt ved ankomst til stedet. 
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21:42  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
  
 
22:06  Nørrebrogade   Ild i lejlighed   Melding om ild i lejlighed viste sig at være brand i butik, som var overtændt i lager baglokale  
     samt lille køkken ved vores ankomst, der blev indsat 2 ture fra forsiden (1 tur i butik til  
     slukning / begrænsning og 1 tur på hovedtrappe til evakuering af personer i lejlighederne oven over  
     branden) på bagsiden af bygningen blev der ligeledes indsat 2 ture (1 tur i butik (overtændt)  
     til slukning og 1 tur på via røgfyldt bagtrappe / køkkentrappe til ventilering af denne. Skadeservice 
     rekvireret samt sprøjte og fleksibelenhed i taktisk reserve. Alle lejligheder over branden  
     gennemgået og ventileret for røg. Skadestedet efterfølgende  
 
22:23  Ernst Kapers Vej  Ild i affald   Ild i skraldespand ved busstoppested. Slukket med 10 liter vandslukker.  
 
23:44  Prinsessegade  Færdselsuheld  Forbipasserende troede at der var sket et trafikuheld, med den skadede bil stammede fra et uheld 
     tidligere på dagen. Eftersyn foretaget - IAB. 
 
23:55 Hvidovre Stationscenter Trafik ulykke  Oprydning efter trafik ulykke, 2 personer kørt på skadestuen. 
  
00:10  Glentevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
00:33  Nørrebrogade   Røg fra Butik   Efterslukning af mindre gløde brand i butik, som var blusset op.  
 
00:38  Bragesgade   Ild i bil   Overtændt personbil, slukket med 2 HT'er.  
 
00:52  Overgaden Neden  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
00:57  Sturlasgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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01:10  Troels-Lunds   Vej Ild i bygning  Brand i 6 stk. 600 liters affaldscontainere (glasfiber) placeret tæt op ad facade ved gavl,  
     slukket med 1 HT tilsat A-skum. Eftersyn med termisk kamera, 50 grader ved udhæng. Drejestige  
     rejst for eftersyn af tagudhæng samt røgspredning til klasselokaler intet at bemærke. 
 
01:19 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
  
06:18  Immerkær   Brandalarm   Blind alarm, ukendt årsag. 
  
06:28  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
07:01 Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


