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08:09  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
08:38  Banegårdspladsen  Forurening   Sikret skadested og udlagt 500 liter absodan på oliespild på et areal svarende til cirka 400 m2 efter  

lækage fra personbil. 
 

10:34  Frederikssundsvej  Eftersyn   Eftersyn grundet mistanke om glødende fyrværkeri på tag som ved nærmere eftersyn viste sig at  
være en cykelhjelm i rødlige kulører.  
 

12:07  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:33  Frederikssundsvej  Røg fra lejlighed Røg fra lejlighed grundet glemt gryde på tændt komfur. Ved beredskabets ankomst konstateredes  

røg i lejlighed. Udlagt HT til repos, 5. sal og sprængt dør for adgang til lejlighed. Slukket komfur, 
aftaget gryde herfra og åbnet vinduer for udluftning af lejlighed. Tilkaldt skadeservicefirma for 
korrosionsmåling og retablering af dør. Overdraget skadestedet til politiet, som oplyste at 
lejlighedens ejer var på vej hjem efter aftale med politiet. Aftalt at ejer ville modtage 
skadeservicefirmaet.  
 

14:26  Kobbelvænget  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Assisteret maskinmester med op lukning af  
dør for adgang.  
 

14:40  Lyngbyvej   Ild i affald   Glødebrand i affalds beholder, slukket med vandslukker. 
 
15:04  Byvangen   Eftersyn  Eftersyn for røglugt, intet at bemærke. 
 
15:07  Kvæsthusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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16:31  Godthåbsvej   Brandalarm   Ild i juledekoration, slukket før brandvæsenets ankomst. 

17:15 Rødager Alle  Skorstensbrand Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

17:35 Solkær  Eftersyn  Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

18:00  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:21 Brøndby Strand Centrum¨ Ild i container  Ild i to containere slukket med 1. HT. 

18:29 Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestadet. 

18:44 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:16  Klitmøllervej   Røg fra lejlighed  Ild i sofa samt diverse indbo på lukket altan. Beboeren havde lukket døren mellem altan og  
lejligheden, hvorved røgskader i lejligheden var minimeret markant. Slukket med HT og udluftet 
lejlighed samt altan med overtryksventilator. Tilkaldt skadeservicefirma, niveau 1 for 
korrosionsmåling, primært i lejlighed samt afdækning af varmesprængt glas i altandør.  
Foretaget kontrol for brandspredning med termisk kamera, intet at bemærke Foretaget eftersyn 
hos overboen, intet at bemærke 
 

20:09 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

20:16  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
20:51  Østerbrogade   Eftersyn   Assistance i forbindelse med gadelampe som var ved at falde ned.  
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21:56  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
22:05  Guldstjernevej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
00:50 Islevdalvej  Ild i bil  Mindre ildløs i personbil, slukket ved beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget. 

00:55 Valdemar Hansens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

01:12  Rosenvængets Allé  Ild i affald   Let røg fra postkasse som havde været udsat for kanonslag, vurderet ikke at kræve aktion fra  
beredskabet. 

 
05:13  Kastanie´ Alle  Ild i lejlighed   Røg fra lejlighed, slukket med HT rør. Stue røg og brandskadet. Øvrige rum sodskadet. Kontrolleret  

oven liggende lejlighed for brandspredning, intet at bemærke Lettere røgspredning til lejlighederne 
2. th. samt 3. tv. Ved beredskabets ankomst var bagtrappen røgfyldt. Udluftet denne med 
overtryksventilator og kontrolleret loftsrum for røgspredning, intet at bemærke. Tilkaldt 
skadeservice. En person tilset af ambulancepersonale for røgforgiftning. Overdraget skadestedet til 
skadeservicefirma. 


