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08:32  Natalie Zahles Vej  Røg fra Lejlighed   Glemt gryde på tændt komfur. Gryde taget af komfur, og foretaget  
eftersyn. Person i lejligheden tilset af medsendt ambulance.  

 
08:58  Kong Georgs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
08:58  Gammel Kongevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
09:02 Valhøjs Alle  Springtæppe  Rejst springpude, person valgte at kravle ind, overdraget til ambulance og politi.  
 
09:13  Kalvebod Brygge  Olieudslip   Eftersyn i forbindelse med anmeldelse om oliespild i havnebassin, iab.  
 
09:36 Brøndbyøster Boulevard Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt. 
 
09:46  Gammel Kongevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved insektspray  
 
09:56  Holmbladsgade  Ild i lejlighed   Ved beredskabets ankomst, ses flammer fra køkken. Indsat 2 ture  

til eftersøgning samt af slukning af ildløs. Ingen personer fundet i lejlighed.  
Drejestige rejst for eftersyn af tag og ventilation, intet at bemærke.  
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.  

 
09:59  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  

arbejde med varme tæt på detektoren  
 
12:36  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine. 

  
12:57 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
14:26 Medelbyvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet rengøring. 
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14:32 Ejby Industrivej  Forurening  Politiet overtog opgaven.   
 
14:56  Sundbygårdsvej  Ild i lejlighed   Ild i olie i gryde, slukket af beboer og personale på stedet før  

beredskabets ankomst og gryde bragt til det fri. Foretaget eftersyn  
og udluftet lejligheden. Tilkaldt skadeservice og overdraget skadestedet til personalet på stedet. 

 
15:31 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst.  
 
16:13  Strandboulevarden  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
 
17:25  Murmanskgade  Olieudslip   Eftersyn i forbindelse med oliespild i vand. Ved eftersynet viste det  

sig at personale fra byggepladsen havde udlagt flydespærring til  
inddæmning af mindre oliespild fra byggepladsen således der ikke  
var risiko for spredning af spildet. Intet foretaget.  

 
17:57  Ryesgade   Assistance   Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
18:10 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, grundet lynnedslag. 
 
18:22 Sognevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet vand i melder.   
 
18:32  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
18:35  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade som følge af stoppet tagrende  
 
18:36  Herninggade  Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med anmeldelse om opstigende røg fra udgravning, iab.  
 
18:43 Brøndby Nord vej Eftersyn  Eftersyn af emhætte, intet at bemærke.  
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18:50  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  

centralvarme i kælder.  
 
19:02  Frederiksstadsgade  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade grundet  

kraftig regn. Vandstøvsuget cirka 70 kvm. kældergulv.  
 
19:52  Hans Tavsens Gade  Røg fra elevator  Røg fra elevatorskakt til etage på 5. sal samt i stueetage.  

Elevatortekniker fra firmaet ThyssenKrupp rekvireret via  
Rådhusvagten. Tekniker oplyste at røgudviklingen stammede fra  
kortslutning i motor. Afbrudt for spænding til elevator og  
gennemgået motor med termisk kamera, iab. Udluftet 5. sal samt stueetage.  
Overdraget skadestedet til elevatortekniker.  

 
20:57  Brønshøjvej  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade i kælder på  

cirka 100 kvm. Opsuget vand, tilkaldt skadeservicefirma og  
overdraget skadestedet til skadeservicefirma.  

 
21:37  Laplandsgade   Røg fra Industribygning  Ild i elinstallation, slukket af borgere før beredskabets ankomst.  

Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.  
Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.  

22:17  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
00:43 Motorring 3  Trafik ulykke  Skadestedet afviklet, før beredskabets ankomst. 
 
00:45 Motorring 4  Brand-bil i det fri Ild i varevogn, slukket med et HT-rør.  
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01:31  Horse bakken   Ild i container   Røg fra el skab i det fri, slukket med 2 kulsyreslukkere, 1  
pulverslukker og HT-tågerør. Radius ankom til stedet og afbrød for strømmen til skabet.  
Skadestedet overdraget til Radius  

 
02:27  Falkonergårdsvej  Eftersyn   Neonskilt over indkørsel til Hostrups Have stod og summede,  

afbrudt for strømmen ved hovedafbryder.  
 
02:57 Capella vænget  Brand-bil i det fri Ild i bil, slukket med et HT-rør. 
 
03:06  Betty Nansens Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
04:26  Hillerødgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  

brv. Ankomst  
04:55  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  

sprinkleranlægget  
 
05:48  Nørrebrogade   Brandalarm   Intern melder aktiveret, af stillet af personalet inden beredskabets ankomst. 
 

  

 

 

 

 


