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08:12 Vigerslevvej  Brandalarm  Blind alarm pga. os fra madlavning tæt på detektoren. 
 
09:03  Rosenvængets Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  

09:55  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
10:18  Thit Jensens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
10:45 Egevolden  Brand alarm  Blind alarm uden påviselig årsag. 
 
11:11  Borgmester Fischers Vej  Røg fra lejlighed  Ild i olie i gryde, slukket før beredskabets ankomst. Køkkenskabe brandskadet og lejlighed  

sodskadet. Tilkaldt skadeservice og opfordret beboer til at forlade lejligheden indtil 
skadeservicefirma havde godkendt lejligheden til fortsat beboelse. Kontrolleret for brandspredning 
med termisk kamera, iab. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma.  

 
11:46 Vallensbækvej  Trafikulykke  Oprydning efter færdselsuheld. 
 
12:44  Folehaven   Ild i lastbil   Ild i lastbil, dæmpet af chauffør og medtrafikant med pulverslukkere før beredskabets ankomst.  

Slukket branden med HT- rør tilsat skum. Chaufør rekvireret autotransport for borttransport. 
  

12:47  Lundtoftegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:03  Mimersgade   Ild i affald   Ild i affaldsbeholder, slukket med HT-rør.  
 
13:35  Østergade   Eftersyn   Eftersyn for mulig glødebrand i etageadskillelse efter borearbejde. Anvendt tågesøm samt  

kontrolleret med termisk kamera, iab.  
 

13:54  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon  
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15:16  Motorring 3   Færdselsuheld  1 patient frigjort fra køretøj. Oprydning efter færdselsuheld.  
 
15:32  Ægirsgade   Ild i affald   Ild i hæk og beplantning, slukket med vandslukker.  
 
16:15 Krogagervej  Brandalarm  Blind alarm uden påviselig årsag. 
 
16:47 Park allé  Trafikulykke  2 biler kørt sammen. Oprydning efter færdselsuheld. 
 
17:05  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
19:48  Marielystvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til hjemmeplejen på Frederiksberg med flytning af patient. 
 
21:55  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:33  Peter Bangs Vej  Røg fra lejlighed  Røg fra altan idet stearinlys havde antændt havebord. Slukket med HT-rør. Rejst 12 meter stige for  

adgang til altan. Kontrolleret lejlighed for røgspredning, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

01:30  Jernbane Allé   Naturbrand-Skråning  Ild i ca. 5 m2 busk og krat på skråning, slukket med 1 HT-rør.  
 
05:08  Agnes Henningsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
05:23  Kastellet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:51  Slesvigsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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07:31  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


