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08:43  Helsingørmotorvejen Trafik ulykke   Sikret skadestedet, ryddet vejen for vragdele og opsamlet mindre mængde olie. 
 
08:56  Jernbane Allé   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
09:20  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
09:50  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
11:34  Landgreven   Ild i affald  Blind alarm, ved nærmere eftersyn viste sig at være røg fra grilning. 
 
12:24  Lersø Parkallé   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
12:44  Rigsdagsgården  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
14:25  Ny Kongensgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af rengøring efter håndværkers arbejde tæt på  
     detektoren. 
 
14:29  Overgaden Oven Vandet  Drukneulykke  Person var hjulpet op på kajkanten da Beredskabet mødte på stedet. Foretaget eftersyn og overleveret  
     personen til ambulancepersonalet. 
 
15:22  Nørregade   Lækage fra F-gasflaske Lækage fra F-gasflaske placeret på tagterrasse. Udlagt 1 HT-slange, og foretaget kontrolleret udsivning fra  
     gasflaske. Eftersyn for indtrængende gas på underliggende etage. Efter kontrolmåling overdrages  
     skadestedet til politiet. 
 

16:02  Vigerslevvej   Røg fra Lejlighed  Mindre brand ved komfur, glemt spækbræt på tændt kogeplade. Opgang tryksat, indsat 1 røgdykkerhold til  
     eftersøgning og afslukning. Ingen personer i lejligheden. Slukket med HT. 
 
18:36  Smallegade   Oliespild  Spild af rapsolie fra lækage på fejemaskine. Afspærret skadested og overdraget sanering til Frederiksberg  
     Kommune. 
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18:38  Tåsingegade   Elevatorstop  2 personer anmeldt indespærret i elevator. Foretaget eftersyn i 3 elevatorer på adressen uden at finde  
     nogen indespærrede personer. 
 
22:01  Hans Knudsens Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
22:06  Rymarksvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
23:11  Emdrup Banke   Ild i biler  Ild i to biler, Mercedes, slukket med to HT-rør. Foretaget eftersyn og overleveret skadestedet til politiet. 
      
 
23:39  Nikolaj Plads   Brandalarm   Blind alarm pga. udlægning af insektgift fra spraydåse. 
 
03:45  Gammel Kongevej  Eftersyn for røglugt Ved eftersyn konstateres røg fra teknikrum, og med støtte af termisk kamera konstateres kraftig  
     varmeudvikling i etageadskillelse under industriovn. Nedbrudt loft og afslukket med tågesøm. 
     Industribageovn skadet af vand og sod. Overdraget skadestedet til skadeservice som etablerer afstivning af 
     etageadskillelse. 
 
06:46 Banemarksvej  Brandalarm  Mindre ildløs i transportbånd, slukket før ankomst.  
 
07:08  Lersø Parkallé / Jagtvej  Færdselsuheld  Oprydning efter færdselsuheld. Sikring af skadested, vejkrydsafspærret, vragdele fjernet og gaden fejet.
  
 

 

  

 


