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08:52 Peter Bangs Vej  Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg Kommune. 

09:00 Rebæk Søpark  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:58  Preben Kaas' Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:27  Dahlerupsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:55 Åmarkvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:02 Trangravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra grill. 
 
13:28 Rosengade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:00  Hyrdevangen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
14:28  Jagtvej   Eftersyn   Eftersyn for kemikalielugt. Foretaget eftersyn, men ikke fundet noget konkret spild eller anden årsag til lugt.  
     Tilkaldt kemikalieberedskabsvagten som foretog diverse målinger, uden at kunne konstatere hvad der var  
     tale om. Tilset de personer som have indåndet lugten - iab. Foretaget ventilering af området samt tilkaldt 
     følgeskadefirma.  
 
14:29  Christianshavns Voldgade  Eftersyn  Eftersyn for røglugt. Foretaget eftersyn i lejligheden, konstateret at røglugt stammede fra håndværkers  
     arbejde med opskæring af brædder i nabolejligheden. 
 
15:13  Stubbeløbgade   Naturbrand  Mindre brand i stolpe, slukket med vandslukker. 

15:37  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Vandskade grundet beskadiget sprinklerhoved. Opsuget vand i 2 lejligheder samt i ingeniørkanal. Lukket  
     samt tømt sprinkleranlægget for vand. Opsat plastik for at aflede vand ud af døråbninger. Overdraget sagen  
     til følgeskadefirmaet. 
  
15:45 Brøndbyøstervej Gas udslip  Udlagt sikringslange, afspærret området foretaget kontrolmålinger med gas detektor, 1 person overgivet til  

     ambulancetjenesten. HMN tilkaldt for aflukning af gasledning. Skadestedet overdraget til Indsatsleder politi. 
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16:03 Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
16:50  Amagerfælledvej  Røg fra trappe  Foretaget eftersyn på både for- og bagtrappe. Konstateret at røgen stammede fra brand i diverse klude i  
     kælderen. Foretaget afslukning samt ventilering af både kælder og stuelejlighed. Foretaget eftersyn i  
     stuelejligheder - iab. Kælderrum på ca 10 m2 røg og sodskadet, yderligere 2 kælderrum røgskadet.  
     Overdraget skadestedet til følgeskadefirmaet. 
 
18:38  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra kaffemaskine. 
 
19:01  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:21  Ryparken   Røg fra lejlighed Glemt gryde på tændt komfur, kølet gryden samt ventileret lejlighed og opgang.  
 
22:17  Sofus Francks Vænge  Ild i lejlighed  Ild i gryde, som var blevet båret ud på altanen af beboerne. Foretaget eftersyn, iab. 

23:49 Hvidovre Strandvej Ild i container  Anlagt bål på P-plads slukket med 1 HT, skadestedet overdraget til Indsatsleder Politi. 

02:07 Banegårdsvej  Ild i bil  Ild i to biler slukket med 1 HT-rør. Politiet overtaget skadestedet. 

04:16  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bageri. 
 
06:00  Strødamvej   Eftersyn  Eftersyn for aktiveret røgalarm. Konstateret røglugt gennem brevsprækken, hvorfor beboeren blev vækket.  
     Konstateret at der var brændt mad på i ovnen. 
 

 

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


