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09:29  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:55 Krogager vej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 

09:58  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

10:17 Damsgårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund. 

10:37  Omøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

10:52  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  
af anlægget. 
  

10:53  Staldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine  
 
11:04  Radisevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

11:53  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
tobaksrygning tæt på detektoren. 
  

12:06  Ellemosevej  Bygn. brand-Villa  Assistance til Beredskab Øst. 

12:11 Herstedvestervej Brandalarm  Blind alarm, grundet tobaksrygning. 

 
12:39  Tåsingegade   Vandskade   Opsuget ca. 5 cm vand i 30m2 lejlighed. Ejer af bygningen ville selv  

rekvirere skadeservicefirma.  
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13:31  Montagehalsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:47  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
15:02  Borgergade   Ild i bygning   Kraftig ildløs i butik, slukket med 2 HT-rør, foretaget værdiredning. 
 
15:21  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  

opvaskemaskine. 

16:54  Carl Nielsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
tobaksrygning tæt på detektoren.  

 
16:55  Frederikssundsvej/Husum Torv  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret  

 ambulancetjenesten med behandling af 1 patient.  
Skadestedet overdraget til politiet.  

 
16:55  Vesterbrogade   Røg fra Butik   Mindre ildløs på komfur, slukket med et HT-rør. 
 
17:12  Skibelundvej   Røg fra Lejlighed  Glemt håndstøvsuger på komfur, denne fjernet fra komfur af  

personale før vor ankomst. Etagen udluftet med overtryksventilator. 
  

17:17  Gammel Kongevej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

17:37 Rødovre Station Røg fra bygning  Mindre bål i bygningen, slukket med et HT-rør. 

17:45  Sundbyvestervej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
18:05  Gammel Kongevej Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.  
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18:37 Kulbanevej/Retortvej Forurening  Oprydning, kun materielt. 

20:11  Refshalevej   Ild i havnebus   Beredskabet sendt til ild i havnebus. Ved ankomst tages imod af  
personale, som havde aktiveret slukningsanlæg i motorrum. Sendt  
et´ røgdykkerhold i motorrum for eftersyn, og konstateret ildløs  
var slukket. Skadestedet overdraget til personalet.  

 
20:18  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

Forsyningsledningen. 
  

20:35  Guldborgvej   Eftersyn   Eftersyn i lejlighed for mulig aktiveret røgalarm. Intet at bemærke  
på adressen. 
  

21:35  Gammel Køge Landevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
22:40  Brysselgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient. 
  

02:05  Rådhuspladsen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

02:20  Kalkbrænderihavnsgade  Olie spild   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var  
blevet forurenet ved færdselsuheld. Skadestedet overdraget til politiet.  

 
03:15  Ottiliavej   Automatisk Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

03:18  Oehlenschlægersgade  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 


