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08:49 Roholmsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 
 
09:31  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning. 

 

09:33 M Bechs alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

       detektoren.  

 

09:39 Ejby industrivej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 

09:39  Søllerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

10:00  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, ukendt årsag, idet centralskabet var retableret ved beredskabets ankomst.  

 

10:47  Solbjerg Have  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  

 

10:52  Store Kongensgade  Assistance   Drejestigen rejst for at nedtage løse bygningsdele i 3. sals højde. Assistancen udført efter  

       aftale med politiet. Bygningsejer underrettet. 

 

11:47 Sportsvej  Redning  Person faldet ca. 5 m. ned i elevatorskakt. Livreddende førstehjælp påbegyndt. Assistance til amb.  

       Tjenesten ved deres ank. Pt. kørt til Rigshospitalet. 

 

12:10  Århusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  

 

12:19  Amerikavej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen 

 

13:56 Hovedvejen  Eftersyn  Ild i el installation der er slukket ved beredskabet af anmelder selv. Kældergang røgfyldt og der  

       overtryksventileres. Følgeskadefirma overtager skadestedet. 
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13:59  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

       detektoren.  

 

14:38  Vigerslev Allé   Brandalarm   Brandmelder blev aktiveret af en mindre ildløs i ca. 10g halm, men branden var gået ud ved  

       beredskabets ankomst.  

 

14:51  Sundholmsvej  Brandalarm   Brandmelder blev aktiveret af mindre ildløs i papir. Branden var slukket ved beredskabets ankomst.  

       Der blev foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke.  

 

14:51 Vigerslevvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

       detektoren.  

 

15:49  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 

16:25 Albjergparken  Eftersyn  Anmelder fortæller at hendes kat er sprunget i affaldsskakt. Eftersyn foretages. Med termisk kamera  

       findes kat under seng. 

 

16:48 Brøndby Stadion Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 

 

16:48  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

 

17:04  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet detektor blev aktiveret af rengøring tæt på melder.  

 

17:11  Fensmarkgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 

17:16  Borgmester Fischers Vej  Eftersyn   Foretaget eftersyn af vaskemaskine på badeværelse og slået gruppe fra på el-tavle.  
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17:52  Gyldenrisvej   Assistance  Sendt til assistance til ophjælpning af patient for sundheds og omsorgsforvaltningen, men stoppet  

       igen da personalet selv kunne håndtere patienten. 

 

18:01 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

 

18:20  Amerikavej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

 

18:27  Kaløvej   Oliudslip   Udslip af diverse stoffer fra motorrum på forulykket personbil, opsamlet med Absodan.  

 

18:43  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

20:26  Augustagade   Assistance  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 

20:44  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  

 

22:04  Øster Farimagsgade  Røg fra lejlighed  Ild i skraldespand slukket af beboer inde beredskabets ankomst. Beredskabet foretog udluftning af  

       lejligheden. Herefter et eftersyn af lejligheden, omkringliggende lejligheder og trapper, ellers iab.  

 

23:52  P. Knudsens Gade  Ild i lejlighed   Ild i kælder slukket med to HT-rør. Beboerne i tre opgange blev evakueret i forbindelse med  

       branden. Kælderen og stuelejligheder ventileret. Beredskabet kontrolleret flere opgange for  

       røgspredning. Opskåret etageadskillelse for slukning af konstruktionsbrand. Overdraget skadestedet  

       til følgeskadefirma og politi. 

 

02:46 Valhøjs alle  Ild i bil  Ild i to biler ved ank. Slukket med et HT-rør. 
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04:08 Islevdalvej  Ild i industri bygn. Ild i container med 10 tons brandbart granulat. Omkringliggende containere dækket med skum for  

       at forhindre gnister i at antænde indholdet. Ild i container dæmpet med vandkanon. Tilkaldt ekstra  

       vandtankvogn, grundet sparsom vandforsyning i området. Indhold af container tømt ud og slukket  

       Container firmaet overtog selv opgaven og sørger for oprydning. 

 

06:55 Herstedvestervej /  Trafikulykke  To biler kørt sammen. Sikring af skadested. 1 person kørt på hospitalet af ambulancetjenesten. 

 Vestskovvej 

 

07:35  Gamle Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


