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08:40  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  

 
09:06  Sigynsgade   Røg fra ejendom  Eftersyn foretaget i opgang, konstateret svag lugt af plastic. Efter kontakt til håndværker på stedet  

blev det klarlagt at lugten stammede fra lim i loft i indgangsparti i ejendommen. Informeret politiet 
om at det var tale om en blind alarm.  
 

09:23  Holmens Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
10:08 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm. Alarmtryk ramt ved uheld. 
 
 
10:53  Henning Matzens Vej Ass. til ophjælpning  Assistance til hjemmeplejen Frb. Kommune med flytning af patient.  
 
11:09  Kirstinedalsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
10:43 Solentuna allé  Brandalarm  Blind alarm pga. damp. 
 
11:29 Oksens Kvarter Brandalarm  Blind alarm pga. madlavning. 
 
 
11:55  Sofus Francks Vænge Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune (hjemmeplejen) med ophjælpning af borger. 
  
13:27  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af gnist og røg fra el arbejde. 
  
13:27  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
13:40  Nyropsgade   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm.  
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13:45  Enghavevej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af os fra stearinlys.  
 
14:25 Ørnebjergvej  Brandalarm  Blind alarm pga. damp. 
 
14:41  Arendalsgade   Ild i affald   Ild i aviser, slukket med lidt vand fra HT-rør. 
 
14:57  Værnedamsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
16:19 Glentemosen  Brandalarm  Blind alarm pga. madlavning. 
 
16:43 Livornovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
17:37  Kirstinedalsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
19:37  Augustagade   Eftersyn   Hoveddør til lejlighed forceret før beredskabets ankomst. Foretaget udluftning og eftersyn af  

lejlighed. Konstateret at brændende genstand (dekoration el. lign.) var smidt ud af vinduet. 
Vindueskarm lettere brandskadet 30 x 30 cm. Foretaget midlertidig reparation af dør så denne 
kunne lukkes. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

22:18 Roholsvej  Ild i skraldespand Slukket før ankomst. 
 
22:25 Ruten   Ild i lastbil   Ild i let lastbil, slukket med 2 HT-rør. Efterset butikscenter ca. 3 meter fra lastbil for evt.  

brandspredning ved brug af termisk kamera, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

22:52 Vejlands Allé / Selinevej  Trafik ulykke  Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden brandvæsnets ankomst.  
 
00:22 Grønrisvej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT rør 
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02:24 Kirsebærhaven Ild i bil  Slukket med HT rør. 
 
04:41 Hans Knudsens Plads  Brandalarm   Evakuenter oplyste ved ankomst at det lugtede af brandrøg på 2. sal. Indsat 1. røgdykkerhold på 2.  

sal samtidig med at ISL gik til brandcentral. Konstateret lettere røg på værelse hvor en person  
fandtes. Hjulpet vedkommende til det fri samt rekvireret en ambulance kørsel 1 for kontrol for evt. 
røgforgiftning/brandskade. Udluftet værelse og gang samt overdraget skadestedet til politiet.  

06:44  Willemoesgade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
06:51  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:14  Lygten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren.  
 

07:42  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret af håndværker. Foretaget eftersyn, iab.  
 
07:53 Wibrandtsvej   Trafik ulykke   Sikret skadestedet samt rengjort kørebanen for div. vragdele. En patient overdraget til  

ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
07:55 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm pga. damp.  
 
 
 
 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


