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08:25  Nordre Ringvej   Brandalarm   Blind alarm, forårsaget af støv fra håndværkeres arbejde.  
 
08:34  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Mindre ildløs i skraldspand, slukket af personale før beredskabets ankomst.  
 
08:48  Amalienborg Slotsplads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:52  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:19  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
09:27  Birkelundsvej   Eftersyn   Ass. til politiet. Spuling af container, forurenet af tåregas.  
 
09:48  Næstvedgade   Røg fra Lejlighed  Kraftig ildløs i 4 sals lejlighed, med røgspredning til fortrappe og bagtrappe. Ventileret og tryksat  

fortrappe og indsat 1 røgdykkertur i lejlighed for afslukning af ildløs. Samt indsat 2 røgdykkerture i oven 
liggende, og nabo lejlighed for eftersyn for røgspredning. Opskåret ca. 3m2 gulv i oven liggende lejlighed for 
endelig afslukning af gennembrænding i etageadskillelse.  
Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.  
 

09:52  Kobbelvænget   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Begge biler flyttet ind til siden,  
     og kørebanen fejet og ryddet for vragdele. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
10:03  Kisumparken   Røg fra bygning  Ild i skraldespand i parkeringskælder, slukket ved beredskabets ankomst.  
     Udluftet lokaler i tilknytning til kælderen. 
 
10:04  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig røg fra svejsearbejde.  
 
10:31  Brudelysvej   Brandalarm   Blind alarm, forårsaget af støv fra håndværkers arbejde.  
 
12:15  Strandesplanaden  Trafik ulykke   2 biler stødt sammen, sikring af skadested, samt assisteret ambulance tjenesten med at lægge en 
     patient på spineboard. Oprydning og fejning foretaget. 
 
13:29  Næstvedgade   Eftersyn   Eftersyn på tidligere brandsted. Slukket mindre glødbrand ved rørgennemføringer. Foretaget  
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13:44  Herstedvestervej  Brandalarm   Alarmtryk aktiveret uden påviselig årsag.  
 
13:59  Tagensvej   Trafik ulykke   Ved ankomst var personen kommet ud af køretøjet, og der var ikke behov for beredskabet.  
 
14:11  Næstvedgade   Eftersyn   Eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke.  
 
15:30  Thorupsgade   Brandalarm   Ild i dyne havde aktiveret ABA på plejehjem. Dyne delvist slukket af personale, før beredskabets  
     ankomst. Foretaget efterslukning af dyne i bruser, og ventileret opholdsrum. 
 
 15:47  Frederiksberg Runddel  Ild i skraldespand  Slukket før beredskabets ankomst.  
 
15:56  Brønshøjvej   Ild i container   Slukket med HT-rør.  
 
16:00  Nyborggade   Ild i affald   Ild i sofa, placeret på taget af mindre bygning. Slukket med HT-rør.  
 
17:20  Mimersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:20  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. 17:20 Gillesager Røg fra  

lejlighed Røgfyldt lejlighed som følge af en gryde der var brændt på. Tryksat opgangen med 
overtryksventilator. Indsat 1 røgdykkertur til udluftning af lejligheden. Skadeservice tilkaldt.  

 
17:26  Frederikssundsvej  Røg fra tag   Ild i ventilationsanlæg fra restaurant, med kraftig røgspredning til selve restauranten.  

Indsat 1 røgdykkertur med HT (højtryksrør) og tågesøm i restauranten for afslukning af ildløs i 
ventilationsanlægget. Samt indsat 1 tur i baggården med HT for afslukning i udvendig del af ventilationsrør. 
Rejst drejestige for eftersyn af taget, samt ventilations afgang, intet at bemærke.  
Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma. 

 
18:19  Frederiksberg Alle  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.  
 
18:41  Motorring 3   Trafik ulykke   Assistance til Beredskab Øst, St. Gladsaxe.  
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19:26  Mjølnerparken   Redning Andet   Drejestige rejst for nedtagning af kat fra tag.  
 
19:32  Larslejsstræde   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.  
 
19:40  Jernholmen  Brandalarm   Brandtryk aktiveret ved en fejl.  
 
20:19  Jernholmen   Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret uden påviselige årsag.  
 
21:20  Priorparken   Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.  
 
21:45  Kobbelvænget   Ild i container   Slukket med HT-rør.  
 
22:12  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, røgkanon havde udløst melder.  
 
00:05  Voldgade/   Ild i knallert   Slukket med HT (højtryksrør)  

Avedøre tværvej  
 

05:32  Skyttegårdvej  Ild i container   Slukket med HT (højtryksrør)  
 
05:37  P.G. Ramms Alle  Oversvømmelse  Ledningsbrud, utæt vandrør over nedsænket loft i badeværelse.  
 
06:49  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
 

 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 

 


