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08:30  Ridder Stigs Vej  Drukning   Assistance til politiet ifm. fund af ejendele på stranden ved Amager  
Kort tid efter ankomst finder beredskabet en livløs  
person under vandet, ca. 25 meter fra kysten. Bragt personen til  
land. Akutlægen erklærede efterfølgende personen død. Assisteret  
ambulancetjenesten med transport samt overdraget skadestedet til politiet.  

 
09:04  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
09:12  Marmorvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra en elkedel.  
 
10:33  Brandholms Alle  Ild i lejlighed   Røg fra toast maskine, udluftning. 
 
11:05  Bernhard Bangs Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
11:47 Sønder ringvej  Redning andet  Ass. til ambulancetjenesten. 
 
12:18  Vimmelskaftet   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn af røg fra butik foretaget,  
konstateret støv fra håndværker. 

 
12:30 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, fejl på anlæg 

  
12:46  Overgaden Neden Vandet Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:26  Bentzonsvej   Eftersyn   Eftersyn af røglugt i opgang. Foretaget eftersyn med termisk kamera  

af el tavlen, konstateret lidt forhøjet temperatur. Anbefalet  
anmelder at tilkalde en elinstallatør for et nærmere eftersyn af el tavlen. 
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13:30  Engskiftevej   Røg fra tag   Melding om røg fra tag fra bygning under renovering. Ved ankomst  
kunne beredskabet konstatere, at røgen kom fra bygningens  
skorsten ifm. afbrænding af affald. Forholdet påtalt over for håndværkerne som ikke værende 
hensigtsmæssigt, politiet orienteret herom på adressen.  

 
13:48  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:54  Vester Søgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
13:55  Øresundsmotorvejen Færdselsuheld   Mindre færdselsuheld mellem 2 biler. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten.  
 
14:56  Falkonergårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:58  Eskildsgade   Ild i lejlighed   Brand i køkken i en beboelsesejendom, ved beredskabet ankomst  

var beboerne selv kommet ud og lukket døren til lejligheden. Indsat  
røgdykkere med 1 håndildslukker til slukning af branden.  
Efterfølgende foretaget udluftning af lejlighed samt trappeopgang.  
Foretaget eftersyn af varmeudvikling omkring emhætten, intet at  
bemærke. Tilkaldt skadeservicefirme til følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
15:51  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
15:51  Bülowsvej/Amalievej  Færdselsuheld   Oprydning efter færdselsuheld, Vejbane spæret, oprydning foretaget, vejbane genåbnet.  
 
17:32  Arkaderne   Naturbrand   Mindre brand Ild i buske og træer på et areal på ca. 15 m2. slukket med 1 stk. HT rør.  
 
18:31  Havkajakvej / Dykkerstien Drukning   Assistance til politiet ifm. at en badegæst efter svømmetur ikke var  

vendt tilbage til sit tøj ved Amager Strandpark. Efter ca. 1 times  
eftersøgning med båd og helikopter blev operationen afblæst uden at finde denne person. 
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18:51  Peter Bangs Vej  Benzinspild   Mindre benzinspild fra motorcykel. Ca. 3 liter benzin opsamlet med  

absorbering middel. Aftalt at motorcykelejer opsamlede og bortskaffede absorberingsmiddel efterfølgende.  
 
19:31  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:43  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:51  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
21:18  Rødovre Centrum  Brandalarm   FE sendt som assistance i forbindelse med brandalarm. Blind alarm, service på anlæg.  
 
21:37  Trippendalsvej/Herstedøstervej Færdselsuheld   Redningsenheden samt redningskran og FE sendt som assistance til  

station Glostrup i forbindelse med færdselsuheld. Sikring af skadested, oprydning. 
 
22:27  Baldersgade   Eftersyn   Mindre brand i affaldscontainer (affaldsskakt), slukket af beboer ved beredskabets ankomst.  
 
23:26  Haraldsgade   Brand i bil i det fri  Påsat brand i 2 biler, slukket med 2 HT er, forlængerrør og tågesøm, bilerne udbrændt.  
 
00:55  Frederikssundsvej  Brand i skraldespand  Ild i affaldsspand, slukket af beboer med en vandkande inden beredskabets ankomst.  
 
03:15  Dr. Abildgaards Alle  Eftersyn   Beboer havde hørt brandalarm var aktiveret i naboejendom,  

opnået kontakt til beboer i naboejendom, der fremviste en defekt  
intern røgalarm, beredskabet anbefalede beboeren at ny opsættes.  

 
05:42  Marielystvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg Kommune Hjemmeplejen med flytning af borger.  
 
06:06  Klubiensvej   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm, tyverialarm udløst i forbindelse med ABA-skab.  
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06:09  Ny Carlsberg Vej  Benzin udslip   Mindre oliespild fra køretøj, udlagt 20 liter kattegrus, autohjælp tilkaldt af chaufføren selv. 
 
07:03 Frederikssundsmotorvej Trafik ulykke  Bil påkørt vejskilt, brand i bil, person ude. Sikring af skadested, oprydning.   
 
07:55  Hans Knudsens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 

 

  

 


