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08:22  Gemmet   Eftersyn   Eftersyn af utæt brandhane, iab.  
 
09:40  Esther Møllers vej Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
09:48  Kongens Nytorv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
09:49  Refshalevej   ild i affald   Kontrolleret bålafbrænding i det fri. Ansvarlige person oplyst om afbrændingsforbud i Københavns  

Kommune. Anmodet om at lade bålet udbrænde og ikke tilføre det nyt brændsel.  
 

10:09  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

 
10:17  Hermodsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
11:14  Jasminvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg Kommunes hjemmepleje med flytning af patient.  
 
12:10  Vimmelskaftet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
13:04  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:20  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:55  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm grundet ophængning af festpynt nær linjedetektor. 
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13:59  Strandboulevarden  Eftersyn   Eftersyn for røglugt i teknikrum. Kontrolleret teknikrum og tilstødende rum med termokamera, iab.  
 
15:04  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:08  Lyshøjgårdsvej  Person under tog  Assistance til ambulancetjenesten ved personpåkørsel på Valby Station - Fjerntogs spor. Ved  

beredskabets ankomst lå personen cirka 100 meter bag toget og blev af lægen erklæret død. Assisteret  
med flytning af patient til perron.  

 
15:23  Nørre Allé   Trafikulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udlagt HT-rør som sikringsslange og sikret  

skadestedet i en radius af cirka 10 meter. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
17:10  Jyllingevej   Trafikulykke  Færdselsuheld mellem to biler, ingen personskade. Foretaget sikring af skadestedet og rengjort  

kørebanen for div. vragrester. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
18:27  Stefansgade   Røg fra trappe  Røg på bagtrappe grundet madlavning. Ved beredskabets ankomst var intern røgmelder aktiveret.  

Foretaget eftersyn i lejligheden 2. th. hvor der konstateres røg fra madlavning.  
 
19:28  Nordens Plads  Olie spild   Container indeholdende ventilationsanlæg opskåret, mindre udslip fra fedtudskiller i containeren, hvor  

der var lagt et lag grus ud over dette. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
20:22  Louis Pios Gade  Røg fra trappe  Glemt madvare på stegepande, havde forårsaget røglugt på opgangen. Beboer havde kastet panden  

ud af vinduet, fra 1. sal, ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.  
 
21:47  Østerbrogade   Assistance til politiet  Rejst drejestige og nedtaget løstsiddende glasrude 1x0,5 m. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
23:28  Grundtvigsvej   Trafikulykke  Færdselsuheld mellem 2 personbiler uden personskader. Kørt bilerne ind til siden og fejet kørebanen.  
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03:26  Thorupsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
03:58  Langelinie Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:12  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:17 Nyvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:32  Bregnerødgade  Eftersyn   Eftersyn af ovn efter ildløs. Kontrolleret ovn og omgivelser med termisk kamera, iab.  
 
05:38  Grønjordsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:08  Skellet   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
06:52  Herholdtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:53 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


