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08:35 Jyllingevej  Spuling af gade  Oprydning efter trafik ulykke. 
 
08:36  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

produktionsanlæg  
 
08:53  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
09:11  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
10:17  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  

af anlægget  
 
11:27  Dige vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning  
 
11:47  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 

12:44 Motor ring 4   Trafik ulykke  Mødt, ej i brug. 
 
13:14  Søndre Fasanvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommunes hjemmepleje med flytning  

af patient  
 
13:59  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Beredskabet afsendt ved en fejl.  
 
14:00  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  

brv. Ankomst  
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14:22  Søndre Fasanvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommunes hjemmepleje med flytning  
af patient. 

 
14:50 Midlergårdsvej  Ild i bil  Åbning af motorhjelm.  
 
15:36  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

15:56 Sportsvej  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.  

17:57  Borups Allé   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ved ankomst  
ligger bil på taget og personen er ude af bilen. Bil vendt om til  
normal position og flyttet ind til siden, efterfølgende fejet og ryddet  
kørebanen for vragdele.  
Skadestedet overdraget til politiet.  

 
18:50  Vigerslev Allé   Ild i lejlighed   Ved ankomst oplyser beboer at det brænder i en opvaskemaskine.  

Røgdykkere finder køkken røgfyldt og ild omkring opvaskemaskine  
og elinstallation.  
Branden slukkes med CO2 og lejligheden ventileres.  
Skadeservice og elektriker tilkaldt.  

 
19:34  5 Juni plads  Oliespild   Oliespild i forbindelse med defekt gearkasse, olieabsorbering  
 
21:06  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
 
21:22  Østerbrogade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient  
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21:24 Stamholmen  Brandalarm  Melder aktiveret grundet røg fra ild i knallert. 
 
21:39  Stamholmen  Brandalarm   Ved ankomst konstateres røg i bygningen. En knallert i  

skoleværksted er brudt i brand, slukket med højtryksslange.  
Omfattende sodskade i større værksted og tilstødende  
undervisningslokaler. Skadeservice tilkaldt.  

 
23:15  Store Strandstræde  Ild i bygning   Overophedet kaffemaskine havde givet en del røg i restaurant.  

Afbrudt for strømmen og kølet kaffemaskinen med CO2 slukker. 
  

23:53  Alle gade / Hollændervej  Ild i container   Ild i 8 skraldespande, slukket med HT-rør. 

01:30 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet damp. 

  

 

 

  

 

 


