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08:59  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:03  Sydhavns Plads   Røg fra bygning  Prøvealarmering.  
 
09:05  Amagerbrogade  Røg fra bygning  Prøvealarmering.  
 
10:08  Christians Brygge  Redning Andet   Redning andet, udrykningen stoppet under fremkørsel.  
 
10:45  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.  
 
11:19  Bådehavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:41  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:11 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
12:32  Amerika Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:44  Sjællandsgade   Røg fra bygning  Prøvealarmering.  
 
13:13  Jyllandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Hjemmeplejen Frederiksberg med flytning af  
 
13:15  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Årsag til blind alarm, brudt linje detektor, af håndværkeres arbejde i lift.  
 
14:54  Hauser Plads   Røg fra tag   Ved ankomst, intet at se fra taget. Beboer oplyser at der er set  

gløder og røg fra skorstenen, restaurant i stueetage har netop  
tændt op i pejs. Eftersyn af skorsten med termisk kamera på loft,  
drejestige rejst for udvendig inspektion. Intet fundet. Ejer  
vejledt om kontakt til skorstensfejer. 
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15:00  Jyllandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Hjemmeplejen Frederiksberg med flytning af  
 
15:07  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
16:08 Strandmarksvej  Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med et HT-rør.  
 
17:15  Nimbus parken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:26  Vodroffsvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
19:10 Odins vej  Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl.   
 
19:39  Saltholmsvej   Eftersyn   Eftersyn, stikkontakt afmonteret, eftersyn med termisk kamera, intet fundet.  
 
20:06  Bispebjerg Bakke  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:50  Bekkers gård Vænge  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:18  Røsågade   Eftersyn for røglugt  Eftersyn for røglugt, brandvæsnet blev mødt af anmelder, der  

lugtede af glemt gryde, der blev etableret kontakt til alle bebor,  
der blev dog ikke åbnet på 1. sal th, vicevært kontaktet, han  
havde en nøgle til lejligheden, beboren lå og sov, havde fjernet  
gryde samt slukket for komfur, men havde glemt at få udluftet  
lejligheden, Brandvæsnet fik åbnet alle vinduer, efterset komfur  
samt gryde intet at bemærke, skadestedet overdraget til politiet 
 

23:24  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
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00:17  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
00:37  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:20  Nørrebro Vænge  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
01:57 Rødovre Parkvej Ild i bil  Ild i bil, slukket med et HT-rør. 
 
02:25  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
02:59  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
07:06  Krumtappen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 

 

  

 

 

 

 


