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10:47  Sankt Kjelds Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
11:04  Kløvermarksvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:07  Sankt Kjelds Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
11:39  Frederikssundsvej  Springtæppe   Melding om barn på 4. sal som stod på den forkerte side af et gelænder. Forældrene havde selv  
       fået barnet ind igen ved beredskabets ankomst. Politiet overtog stedet.  
 
13:52  Rasmus Rasks Vej  Eftersyn   Alarm fra intern røgmelder. Rejst 12 m stige for visuel syn gennem vindue intet at bemærke.  
 
14:24  H. Schneekloths Vej  Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.  
 
15:51  Æblevej   Redning Fastklemt Mand siddende fastklemt under 400Kw kabel i tiltet bobcat gravemaskine. Spænding til kabel ikke    
       afbrudt. Tilkaldt Radius til lukning for spænding i vejskab. Herefter afstivning af gravemaskine og   
       overklipning af spændt kabel hvorefter patient kunne udfries nemt, overgivet til ambulancen.  
      Politi overtager skadested.  
 
16:29 Sadelmagerporten Naturbrand  Ild i 90 m2 bevoksning, slukket med 2 x HT-rør.  
 
16:48  Tagensvej   Redning  Svane sad fast i tagrende. Var kommet fri ved egen hjælp.  
 
17:01  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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17:40  Valby Station  Person under tog Stoppet på radio, der var ikke brug for beredskabets assistance. 
 
19:28  Utterslevgård   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
00:18  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.  
 
01:10  Vester Søgade  Ild i tag   Ved ankomst til adressen, kunne vi konstaterer en mindre brand på en tagterrasse. Drejestige rejst og  
       branden blev slukket med 1 x HT rør. Fjernet ca. 2 m2 træ tagterrasse og foretaget eftersyn af resten  
       af terrassen, intet at bemærke. Via politiet fik vi adgang til lejligheden under branden for eftersyn.  
       Politiet og skadeservice overtog skadestedet.  
 
01:12  Jagtvej   Røg fra trappe  Ved ankomst var der kraftig ildløs i bunden af bagtrappen. Branden bliver slukket med 1 x HT-rør.  
       Resten af kælderen, kælderrum samt opgangen, lejlighederne og loftet bliver undersøgt for  
       røgspredning. Det var en del lejligheder med mindre røgskade. Bagtrappen kraftig røgskadet, branden  

     begrænset til bunden af bagtrappen. Politi og skadeservice overtog sagen.  
 
02:26 Bachersmindevej Bygn.brand-mindre brand Ved ankomst er der ild en campingvogn, slukket med 1 x HT-rør. Foretaget eftersyn efter mindre brand  
      i elskab. Intet at bemærke.  
 
02:37  Hattemagerstien  Ild i skraldespand Bål i parken. Slukket anlagt bål i parken med en vandslukker.  
 
03:05  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

05:30  Rådhuspladsen  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.  

07:46 Brøndbyøster Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


