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08.33 Ved Harrestrup Å Forurening  Mindre brandstofspild fra køretøj. Udlagt og opsamlet absodan. 

08:55 Rådmand Steins Alle Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 

08:58 Adelgade  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

10:26 Havnegade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

11:11 Kålagervej  Eftersyn for gaslugt Foretaget eftersyn for gaslugt udf. ejendom. Gasmåler gav udslag over en strækning på 12 m.  

Afspærret området og tilkaldt Hofor som overtog skadestedet. 

12.08 Sadelmagerporten Forurening  Mindre brandstofspild fra køretøj. Udlagt og opsamlet absodan. 

12:18 Rosengade  Eftersyn  Eftersyn grundet mindre brand i skraldespand. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke. 

13:50 Fogedgården  Røg fra Lejlighed Ved ankomst var røgalarm aktiveret i lejlighed. Ved nærmere eftersyn var røgalarmen aktiveret  

uden påviselig grund. Ingen brand i lejlighed. Skadestedet overdraget til politiet. 

17:09 Bernstorffsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig røg fra optændt pejs. 

17:42 Meinungsgade Ild i lejlighed  Ild i køkken. Ved beredskabets ankomst ses røg fra trappe og lejlighed. Indsat et røgdykkerhold  

med kulsyreslukker, idet beboer beretter om ild i gryde med olie. Slukket ild i gryde. Foretaget 

eftersyn af overliggende lejlighed samt tryksætning af trappe. Skadeservice tilkaldt. Politiet 

overtaget skadestedet. 

17.45 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

18:15 Sundbygårdsvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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18:18 Omøgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

18.34 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

18:43 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

19:42 Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

20.14 Bredager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

21:09 Øresundsmotorvejen  Trafik ulykke  Solo ulykke. Bil påkørt jordvold og rullet rundt. 1 person lettere tilskadekomne og overdraget til  

ambulancetjenesten. Opsamling af vragdele og div. væsker fra kørebane. Skadestedet overdraget  

til politiet. 

22:00 Frederikssundsvej Ild i affald  Ild i tøj. Slukket ved beredskabets ankomst. 

02:53 Prins Jørgens Gård Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

03:52 Prins Jørgens Gård Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

04:29 Vanløse Allé  Brandalarm  Mindre brand i ovn. Ved beredskabets ankomst var brandventilation aktiveret i atrium og røglugt i  

området. Flere beboer kan bekræfte røglugt i dele af gangarealet i beboelsesafsnittet over butik.  

Ved nærmere eftersyn finder man frem til mindre brand i ovn, som havde givet en del røgudvikling. 

05:27 Reberbanegade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med vandskade i ejendom. Skadeservice firma var på stedet ved  

Beredskabets ankomst. Afbrudt for strømmen til ejendommen, overleveret skadestedet til  

skadeservice firma. 
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05:59 Emdrup Banke Ild i bil  Ild i varevogn i det fri, slukket med 2 stk. HT-rør. Førerhus delvist udbrændt. Overdraget  

skadestedet til politiet. 

  

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 

 

 

 

 

 


