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08:22 Ryvej  Ild i affald  Ild i affald, slukket med 1. HT 

08:31  Islands Brygge  Brandalarm  Blind alarm idet et alarmtryk var defekt. Foretaget eftersyn, iab.  
 
08:44  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 
09:18  Snorresgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
     frakoblet gruppen 
 
09:57 Ejby Torevej  Røg fra bygning Blind alarm, idet anmelder forvekslede røg fra bålplads med ildløs i bygning.  

10:11 Hendriksholms Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkere. 

10:11  Else Alfelts Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
  

10:29  J.M.Thieles Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient.  
 
11:24  Nordre Fasanvej  Ild i græs  Naturbrand, mindre brand Ild i to optændingsbriketter ved pejs. Briketter lagt helt ind i pejs,  

hvor de så kunne brænde ud.  
 

11:38  Rosenvængets Hovedvej  Eftersyn   Røgalarm aktiveret i lejlighed. Ved beredskabets ankomst kunne man konstaterer røgalarm med  
manglende batteri. Kontakt til beboer. Beredskabet skiftet batteri inden man forlader stedet.  
 

12:26  Valby Langgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
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12:34 Ejbydalvej  Trafik ulykke  Trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet, samt ryddet kørebanen for vragdele. Politi  

     overtager. 

12:55 Ejby Industrivej Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret ved en fejl. 

16:14 Kærhaven  Ild i bygning  Ild i køkken, slukket ved beredskabets ankomst. Beredskabet udluftede bygningen, fortog eftersyn i 

     køkken og emhætte. Skadeservice tilkaldt. Politi overtog skadestedet. 

16:48  Vinkelager  Redning  4 årig pige låst sig inde i køretøj. Ved beredskabets ankomst, blev der skabt adgang  
via bagrude i køretøjet. Pigen genforenet med sin mor.  
 

18:15  Jens Jessens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

18:22  Hannemanns Allé  Olie spild   Mindre oliespild på motorvejsrampe. Udlagt absodan.  
  
18:53  Juliane Maries Vej  Ild i container   Intet fundet. 
  
19:19  Nordre Fasanvej  ild i affald   Ild i kompostbunke/affald i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
19:21  Lysefjordsgade Røg fra Lejlighed  Røg fra grill.  
 
20:17  P. Knudsens Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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21:19  Lille Istedgade  Røg fra kælder  Mindre røg i kælder ved beredskabets ankomst. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at være  
isolering i ventilationsrør. Slukket med HT rør. Skadeservice rekv. Skadestedet overdraget til 
politiet. 

 
00:14  Hermodsgade   Ild i græs  Ild i palle i baggård i det fri, slukket af beboer med vand før Beredskabets ankomst. Foretaget  

eftersyn, iab.  
 
00:17  Frederikssundsvej  Trafik ulykke  Færdselsuheld mellem to biler, den ene ligger på taget ved Beredskabets ankomst. Ingen personer  

fastklemte, alle var ude af køretøjerne. Foretaget sikring af skadestedet samt rejst den ene bil  
om på hjulene igen, da denne lå på taget. Kørebanen rengjort for div. Vragdele. Overdraget 
skadestedet til politiet.  
 

02:00  Valby Langgade  Trafik ulykke  Eneuheld hvor køretøj endt på taget. En person sidder i køretøjet og kan ikke selv løsne sin  
sikkerhedssele pga. selestrammeren var aktiveret. Personen var ved bevidsthed og havde kun 
smerter i højre underarm. Klippet selen og hjulpet patienten ud af køretøjet. Foretaget sikring af 
skadestedet samt rejst bilen om på hjulene igen. Kørebanen rengjort for div. vragdele. Overdraget 
skadestedet til politiet.  
 

04:31  Vagtelvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
06:32  Helgolandsgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
06:53 Emil Holms Kanal Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 


