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09:30  Ågade   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

10:01 Retortvej  Eftersyn  Eftersyn for vandskade i det der løber lidt vand ud af røgmelder på loftet, låsesmed tilkaldt for åbning af dør  

    til overliggende lejlighed, eftersyn foretaget i.a.b. Beboer vejledt om at kontakte boligselskabet. 

10:31  Peter Bangsvej  Ophjælpning   Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.  
 
10:55  Tranehavegård   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

11:09 Højstens Boulevard Trafik Ulykke  Sikring af skadested, oprydning og spuling af kørebanen, skadested overdraget til politi. 

12:16  Metrovej   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:47 Amagermotorvejen Trafik Ulykke  Sikring af skadested, oprydning og spuling af kørebanen, skadested overdraget til politi. 

16:24 Hvidovrevej  Røg fra lejlighed Røg fra lejlighed, opgang tryksat, en røgdykkertur indsat med HT, en person reddet ned af hovedtrappen, 

     lejlighed ventileret, skadestedet overdraget til politi. 

18:06  Blegdamsvej   Brandalarm   Trykfald i sprinklercentral.   

20:14 Sydvestvej  Røg fra bygning  Svag røg fra vindue i forladt fabriksbygning, indsat en røgdykkertur med HT for af slukning og ventilering af  

     værelset. Skadested overdraget til politi. 

21:38 Odinsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 

21:59  Center Boulevard  Elevator stop   Assistance til elevator stop. 

00:08  Remisevej   Ild i bygning   Ild i bygning. 

00:39  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
00:51  Metrovej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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02:12 Vejlands Allé   Ophjælpning   Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.  
 
04:15 Toftegårds Allé   Røg fra Lejlighed  Ild i lejlighed. 

05:19 Sundholmsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
05:28 Lyøvej   Ass til politiet   Assistance til politiet med åbning af dør. 

06:47 Kettevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra baderum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


