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08:53 A.F. Beyers Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af patient. 

09:19 Islevdalvej  Eftersyn  Eftersyn af tidligere brand. Foretaget efterslukning og eftersyn af hele bygningen. 

09:27 Otto Busses Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

09:46 Godthåbsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde med  

vinkelsliber tæt på detektoren. 

10:28 Risbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fugt 

10:51 Nørregade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra en kaffemaskine. 

11:22 Lille Istedgade  Ild i lejlighed  Mindre brand i vindueskarm samt -ramme, slukket med et par brandmandshandsker. Udluftet  

værelset samt overdraget skadestedet til politiet. 

11:28 Søndre Ringvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

12:44 Nørre Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

14:10 Rolfs Plads  Ild i bil  Ild i motorrum på bil. Åbnet motorhjelm med hydraulisk spreder, slukket brand i motorrum med 1  

HT-rør. Orienteret politiet på stedet. 

15:46 Rebæk Søpark  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

15:49 Hans Knudsens Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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16:05 Fiolstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:41 Skansebjerg  Eftersyn  Stoppet under fremkørsel, ej i brug. 

17:07 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af fugt/støv ifm. rengøring tæt på detektoren. 

17:14 Sønder Boulevard Bål på gade  Ved ankomst konstateres en optændt grill tilknyttet et udekøkken. Beredskabet ønskede brugerne  

velbekomme og returnerede til stationen igen. 

17.18 Valhøjs Allé  Eftersyn  Eftersyn efter mindre brand i vasketøjskurv. Slukket af beboer før Beredskabets ankomst. Udluftet  

lejlighed og opgang.  

17:53 Solbjerg Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel. Affyret fyrværkeri placeret  

i passagen mellem Frederiksberg Centret og Frederiksberg Metro medvirkede til aktivering af  

brandalarmeringsanlæg på begge objekter. Foretaget eftersyn i begge områder samt sikret at  

røgen blev luftet ud. Orienteret driftschef fra Frederiksberg Centret. 

17:55 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

18:45 Egeskoven  Bygn. Brand – Udhus Eftersyn af området, intet at bemærke. Muligvis røg fra fyrværkeri. 

18:47 Mozarts Plads  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

19:04 Beatevej  Eftersyn  Foretaget udvendigt eftersyn af en lejlighed hvor en røgmelder var aktiveret, intet  

at bemærke ud over støjgenen. Orienteret nabo herom. Nabo forsøgte at få kontakt til beboeren  

via Facebook. 

19:18 Skjulhøj Allé  Ild i container  Mindre brand i papirkurv i det fri, slukket med en trykladet vandslukker. 
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19:26 Nørrebro Vænge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

20:26 Vigerslevvej  Brand-MC  Ild i knallert, slukket med HT-rør. 

21:06 Lundtoftegade Eftersyn  Eftersyn af aktiveret røgalarm i lejlighed. Skaffet adgang gennem køkkendør, intet at bemærke.  

Afbrudt røgalarm, repareret døren samt skrevet og lagt en orienterende seddel til beboeren. 

21:39 Hillerødgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

22:32 Vestergårdsvej Røg fra kælder Mindre brand i kælder, slukket med HT-rør. Overtryksventileret kælder og udluftet opgange. 

01:24 Bredahlsvej  Eftersyn  Foretaget udvendigt eftersyn af lejlighed hvor røgalarm var aktiveret. Intet at bemærke. 

02:21 Helleborg  Brand-Bil i det fri Ild i kabine på personbil, slukket med 1 HT-rør. Politiet på stedet. 

04:15 Vestre Teglgade Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


