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09:42  Krudtløbsvej   Brandalarm   Blind alarm idet anlægget var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg. Foretaget  
     udluftning af bygningen samt retableret anlægget.  

 
09:49  Haraldsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
10:33  Julius Thomsens  Plads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning (popcorn). 
 
11:54  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
12:44  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
13:09  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
13:36  Kløvermarksvej  Trafik ulykke  Trafik ulykke mellem to biler. Foretaget sikring af skadestedet med stigen og sprøjten. Ingen  

personer fastklemt, personer overleveret til ambulancepersonalet. Bil skubbet ind til siden samt  
foretaget oprydning på skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

15:43  Bryggervangen  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
15:49  Bragesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

Detektoren. 
 

16:06  Rådmand Steins Alle  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 

18:13  Sankt Peders  Stræde Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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18:20  Lundtoftegade  Ild i bygning   Ild i bygning, idet anmelder havde observeret gnister ved skorsten på taget. Foretaget eftersyn  
visuelt ved rejsning af stige, samt kontrolleret skorsten med termisk kamera, iab. Kontrolleret 
restaurant i stueetage, som havde åben ildsted, iab.  

 
18:40  Weidekampsgade  Røg fra kælder  Der var strømnedbrud i området hvorfor nødstrømsgenerator var startet op og røg fra udstødning  

blev opfattet som røg fra ildløs. Foretaget eftersyn, iab.  
 

18:57 Gammel Kongevej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 

22:17  Grostedet   Røg fra kæder  Røg fra kælder grundet ild i affaldsskakt. Slukket med HT-rør. Røgspredning til trappe. Udluftet  
kælder og trapperum med overtryksventilator. Efterset lejlighederne st. tv, st. th, 1. tv. og 2. tv.  
Iab. Tilkaldt skadeservice og overdraget skadestedet til skadeservicefirma.  
 

23:45  Tingvej  Ild i container   Ild i container i det fri, slukket af beboere ved beredskabets ankomst. Foretaget kontrol med  
     termisk kamera, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
23:47  Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
01:10  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
22:14 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

03:49 Ketteholm  Ild i affald  Mindre ildløs i affald, slukket af anmelder før beredskabets ankomst. 
 
04:19  Islevhusvej   Ild i affald   Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med vandslukker.  
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06:58  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


