
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

09:31 Røde Mellemvej Brandalarm Ved ankomst konstateres kraftig røgudvikling fra en beboers lejlighed. Beboeren er kommet ud.  

Gang tryksættes og ild slukkes med slangen fra slangevinde. Område ventileres og skadeservice 

tilkaldt. Beboer tilset af ambulancetjenesten. Skadeservice overtager skadested.

10:16 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på 

detektoren.

12:12 Tjørnegade Ild i kælder Røglugt i opgang. Røglugten stammede fra en affaldspose i affaldsskaktrummet som der havde været 

en lille glødebrand i, var gået ud før vores ankomst.

13:06 Bangsbovej Ild i skorsten Skorsten fejet igennem og ventileret første sal. Udleveret røgalarm til beboere.

17:02 Doris Lessings Vej Naturbrand Anlagt bål, på bålplads.

20:01 Teglholm Tværvej Ild i lejlighed Ild i gasgrill i forbindelse med madlavning. Slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn og overdraget 

skadested til Politiet.

20:50 Nørrebro Vænge Ild i etageejendom Melding om røg og røglugt. Området efterset, intet at bemærke.

21:01 Hvidovrevej Ild i knallert Ild i ladcykel - slukket med 1 HT-rør.

22:33 Hvidovre Enghavevej Ild i skur Ild i skraldespand med spredning til skur - indsat røgdykkerhold med HT-rør til begrænsning og 

slukning. Hurtig indsats begrænsede skaderne til varmesprængte vinduer på bygningen, samt brændt 

hjørne på større skur.
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22:41 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

22:43 Wildersgade Ild i container 20 fods container med storskrald overtændt. Slukket med 2 HT-rør og vand tilsat skum væske.

23:29 Rigelvænget Gaslugt Intet at bemærke i lejligheden. Politiet overtager.

01:40 Alliancevej Elevatorstop 2 personer hjulpet ud af elevator.

02:14 Stolemagerstien Ild i bil Ved ankomst er der kraftig ildløs i 5 biler under halvtag og tilstødende skur. 4 biler og halvtag på 

modsatte side af gaden afgasser kraftigt. Der indsætter med 2 HT-rør samt skum. Opgraderer med en 

sprøjte og indsatsleder. 5 biler samt MC i skur udbrændt. 4 biler brandskadet. Politiet overtager.

02:39 Meinungsgade Eftersyn Røglugt i det fri. Forside og bagside af bygningen gennemgået ved hjælp af det termiske kamera og 

vores lugtesans. Der er en meget let røglugt i område som formentlig stammer fra et bål i der fri et 

eller andet sted i nærområdet, eller et røgnedslag fra en evt. skorsten i nærområdet.
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