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08:41  Borgergade   Eftersyn   Eftersyn til hyletone fra røglem.  
 
08:49  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen.  
 
10:09  Thorshavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet melder fejlagtigt blev aktiveret pga. en alarmeringsøvelse.  
 
10:22  Lygten   Springtæppeaktion  Assistance til politiet, mødt, ej i brug. 

11:03 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en lift havde aktiveret en linjedetektor. 

12:28  Amager Strand  Assistance til politiet  Assistance til Joint Rescue Coordination Centre samt politiet med Promenaden eftersøgning på  
Øresund udfor Amager Strandpark. En gummibåd var set drivende ud fra kysten uden personer 
ombord. Dykkere i redningsbåd fra beredskabet eftersøgte i samarbejde med forsvarets helikopter 
området. Efter 1½ time stoppede.  

 
12:32  Hammerholmen  Brand i affald   Beskivelse fra holdleder Hvidovre bruges til døgnrapport.  
 
12:33 Hammerholmen Ild i afffald  Ild i affaldsoplag af frøskaller i det fri, slukket med 3 C-rør, samt en vandkanon tilsat skumvæske. 

12:48  Stamholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
12:59  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:10  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.  
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13:55  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

14:00  Bertel Thorvaldsens  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:41 Kettegård Alle  Naturbrand  Græsbrand langs Holbækmotorvej og Hvidovre Hospital, slukket med 1. HT. 

14:48  Sankt Nikolaj Vej Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabet ankomst.  
 
15:00  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:26  Bernstorffsgade  Ild i container   Ild i skraldespand, slukket med HT'er.  
 
18:09  Rovsingsgade   Ild i container   Ild i container (400 liter), slukket med HT tilsat skum. Sikret nabocontainer mod antændelse.  

Orienteret politiet på stedet.  
 

18:35  Kultorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:38  Borgmester   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning Christiansens Gade af borger.  
 
18:56  Center Boulevard  Ammoniak udslip  Alarmeret til kraftig ammoniaklugt ved pumpestation. Iværksat evakuering af ca. 50 personer fra  

forsamlingslokale samt klargjort B/C udlægning med 1 C-rør til sikring samt 1 C-rør til kemidykning. 
2 personer blev tilset af tilkaldt ambulance pga. hovedpine. Foretaget afspærringer samt foretaget 
eftersyn og måling med kemidykkere i pumpestationen, intet udslip fundet. Ventileret rummene 
samt overdraget køleanlæg til tilkaldt tekniker ift. udbedring af evt. svigt.  
 

19:06  Kultorvet   Brandalarm   Stoppet under fremkørsel, ej i brug.  
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19:14  Arsenalvej   Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør. Orienteret politiet på stedet.  
 
19:41  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Blind alarm.  
 
21:35  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen.  
 

21:45  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

21:52  Amagerbrogade  Ild i bil   Ved beredskabets ankomst havde forbipasserende slukket branden med en pulverslukker.  
Foretaget eftersyn, intet at bemærke. Politiet overtog skadestedet. 
 

23:13  Hejrevej   Ild i bil   Ild i 2 biler, slukket med 1 HT-rør. Politi på stedet.  
 
05:34  P. Knudsens Gade  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
05:50  Ben Websters Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
07:14 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm. 

07:31 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, grundet teknikkers arbejde på anlægget. 

 

 

 


