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08:00  Thorshavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:08  Østerbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
08:45  Vendersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
08:50 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
08:51  Ringstedgade   Ild i lejlighed   Ild i køkken i lejlighed på 3. sal. Beboerne var evakueret ved  

beredskabets ankomst. Indsat røgdykkere med højtryksrør til  
slukning af branden. Foretaget eftersyn af overliggende lejlighed  
samt loft, foretaget udluftning af disse områder.  
Overtryksventileret hovedtrappen for røgspredning. Nedtaget  
rørinddækning på 3. sal samt opskåret ca. 0,5 ² gulv på 4. sal for  
sikring mod brandspredning. Tilkaldt skadeservicefirma til  
følgeskadebekæmpelse. Orienteret politiet på stedet.  

 
08:51  Istedgade   Ild i lejlighed   Forkert adresseoplysning på samme hændelse. Ild i lejlighed var  

på adressen Ringstedsgade. Beredskabet sendte enheder til begge  
adresser, fra Istedgade kunne beredskabet hurtigt returnere hjem igen.  

 
08:51  Hejrevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:13  Tagensvej   Færdselsuheld   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
09:42  Ny Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:48  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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09:56  Pilestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
09:57  Skelbækgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
10:13  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:29  Bülowsvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.  
 
10:53  Rosenvængets Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventilen var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:25  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:06  Strandgade   Ild i skorsten   Anmeldelse om ild i skorsten. Foretaget eftersyn med drejestigen.  

Konstateret at skorstenen ikke er i brug eller tilsluttet ildsteder, iab.  
 
12:31  Nordens Plads   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
14:38 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
16:52  Nordens Plads   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.  
 
16:52  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning (e- cigaret) tæt på detektoren.  
 
17:06  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:49  Pilesvinget   Røg fra bygning  Mindre brand i toiletbygning, slukket med en trykladet vandslukker. 

Ventileret bygningen med overtryksventilator. Orienteret politiet på stedet.  
 
23:12  Reberbanegade  Eftersyn   Eftersyn for aktiveret røgalarm i lejlighed. Lirket døren op for  
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adgang, foretaget eftersyn, intet at bemærke. Orienteret beboer via seddel.  
 
23:23  Nordre Teglkaj   Eftersyn   Eftersyn af aktiveret røgalarm i lejlighed, foretaget eftersyn, intet at  

bemærke. Anmelder på stedet ville tage kontakt til vicevært. 

00:28  Bærhaven   Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade opstået i lejligheden 1. sal tv.  
Ved beredskabets ankomst var der vandskade i lejlighederne 1. tv. St. tv. og st. th. Fjernet og sikret møbler 
og diverse indbo. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.  

 
00:40  H.C. Andersens Boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret under basketball spil.  
 
01:51  Søanemonestien  Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat A-skum samt pulverslukker. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
04:29  Vigerslev Vænge  Røg fra Lejlighed  Assistance til station Hvidovre. Hovedrapport skrevet i Odin.  
 
04:30 Vigerslev vænge Røg fra lejlighed Ingen ildløs, eftersyn. Overdraget til politiet. 
 
05:06  Torvegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
  

 

 

  

 

 


