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08:15  Kristianiagade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:31  Peter Bangs Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med hjælp til borger, som havde fået hoved i klemme i senge  

gære.  
 

08:38  Frederiksberg Runddel  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:58  Lersø Parkallé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:37  Agnes Henningsens Vej  Brandalarm  Ildløs i aviser på værelse. Afslukket i håndvask af personalet før vores ankomst. Eftersyn foretaget. Ej  

behov for ambulance. Overdraget skadestedet til personalet samt informeret politiet om hændelsen. 
 

10:26 Brøndby Møllevej  Brandalarm  Blind alarm. Brandtryk aktiveret ved en fejl. 

10:47  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:11  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor. 
 
11:14 Brøndby Møllevej Brandalarm  Blind alarm. Brandtryk aktiveret ved en fejl. 

11:27  Mimersgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
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11:54  Kobbelvænget  Brand-Transformatorstation  Ild i transformerstation (10 kV), slukket med CO2 fra CO2-trailer samt efter sikkerhedsjording slukket  
med vand fra HT-rør tilsat A- skumvæske. Der var samtidig ild i elskab (400V) i det fri. Slukket med HT-
rør efter at Radius havde slukket for strømmen. Informeret skole og institution i vindretningen 
(Kobbelvænget 65) om at personer skal blive indendørs og lukke døre, vinduer og ventilation  
grundet PVC-brand. Overdraget skadestedet til politiet. 

 
12:02  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
12:32  Nørrebrogade Eftersyn   Eftersyn for røglugt, undersøgt med termisk kamera, intet at bemærke. 

13:49 Hvidovre Stationscenter Brandalarm  Blind alarm. 

13:55  Hvidovre Strandvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:03  Sundholmsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:53 Amagerfælledvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
14:56  Lautrupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:32 Silkegade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsnets ankomst, vi kunne  

konstatere, at der var et flækket sprinklerrør. Sprinklerrør tømt for vand af Brandvæsnet. 
 

16:34  Mjølnerparken  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, stoppet på radio, Grill på altan var årsag til alarmen. 
 
16:54 Brøndby Møllevej Trafikulykke  Sikring af skadested samt lettere oprydning. 
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18:04  H.C. Ørsteds Vej  Ild i container   Ild i container i det fri, slukket af politiet med pulverslukker før Beredskabets ankomst. 
 
18:21 Åmarksvej   Brandalarm  Blind alarm pga. røg fra røgmaskine. 

18:33  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
20:03  Christians Brygge Ild i affald   Ild i 2 papkrus, i det fri, slukket ved at træde på dem. 

 

20:58 Herstedvester Skole Ild i container  Slukket ild i 8-10 containere samt trægård med c-rør.  

21:15  Sankt Kjelds Plads  Ild i affald   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
foretaget, intet at bemærke. 
 

22:30 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm pga. røg fra romerlys ifm. Ishockey kamp. 

22:32  Nitivej    Brandalarm  Blind alarm idet en hjemme røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Foretaget eftersyn, iab. 
  
00:27  Tingvej  Ild i container   Ild i aviser i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
00:35  Vognmandsmarken  Elevatorstop   Stoppet af vagtcentralen før ankomst.  
 
02:20  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsnets ankomst. 
  
02:33  Sønder Boulevard  Gas lugt   Foretaget eftersyn i ejendommen for gaslugt, intet fundet.  
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03:11  Nørregade    Bygn.brand-Institution  Røg fra bygning, brand slukket med 2 HT, evakuering foretaget af personalet, tilskadekomne  
overgivet til Regionen.  
 

05:19  Platanvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til ophjælpning af borger i Frederiksberg kommune.  
 
06:38  Nansensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 


