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08:38  Drejervej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
09:54  Drejervej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
10:17  Stockholmsgade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt i baggård mellem beboelsesejendom og  

ambassade, intet at bemærke, røglugten stammer formentlig fra  
røgen fra en skorsten på en af naboejendommene, som var slået  
ned i baggården.  

 
10:18  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:49  Forchhammersvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg Kommune, hjemmeplejen med ophjælpning af borger.  
 
11:34  Nørrebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
11:38 Stamholmen  Brandalarm  Ild i 3 biler, slukket med 2 HT-rør. 
 
11:39  Ringergården   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:39  Stamholmen   Brandalarm   Station Frederiksberg sendt som assistance til station Hvidovre i  

forbindelse med brand i værksted, blev dog stoppet på radio under fremkørsel.  
 
14:29  Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

14:46  Mimersgade   Benzin udslip   Ejer af bil kontaktet. Foretaget opsamling af benzinspild samt  
rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i  
brændstofsystemet. Udlagt og opsamlet 20 liter  
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16:00  Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra trykkoger.  
 
16:42  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
16:52  Hanstholmvej   Eftersyn   Tilkaldt til ambulanceberedskabet for vurdering af klorlugt. 

Ved ankomst var lugten meget begrænset. Lugten skyldes anvendelse af klor ifm. rengøring.  
 
17:08 Smedeland  Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med et HT-rør. 
 
17:15  Hortensiavej   Eftersyn   Lyd af gnister samt svigtende elforsyning til lejlighed. Foretaget  

eftersyn af kabelbakke som viste forhøjet temperatur. Adskilt  
kabelbakken, konstateret gnister fra ledningssamler. Ledninger  
klippet for at stoppe gnister. Beboer orienteret om at tilkalde  
installatør for udbedring af installationen.  

 
17:39  Islevhusvej   Olie spild   Opsamling af mindre dieselspild samt rengøring af kørebanen,  

som var forurenet på grund af utæthed i brændstofsystemet på  
 
19:27  Løvstikkevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:10  Artillerivej   Skorstensbrand  Ved ankomst ses gløder udvendigt oppe fra skorstenen. 2  

brændeovne lukkes ned og tømmes, renselemmen tømmes ligeledes  
for gløder. Beboer orienteres om at kontakte skorstensfejer snarest  
mulig og inden optænding igen. 

 
22:32 Priorparken  Oliespild  Oliespild, udlagt Absodan, opsamling.  
 
03:41 Bymuren  Ild i container  Ild i container, slukket med et HT-rør. 
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06:23  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:43  Jyllingevej / Krogebjerg  Færdselsuheld   Foretaget sikring af skadestedet ifm. et færdselsuheld mellem 2  

biler. 1 person med smerter i benet tilset af ambulancen. Mindre  
materielskade. Foretaget oprydning samt bugseret køretøjerne ind  
til siden. Politiet var på stedet. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


