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08:12  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret, pga. håndværkers arbejde i rummet.  
 
08:49  Tartinisvej   Eftersyn   Eftersyn for kemisk lugt, ved ankomst og eftersyn i.a.b.  
 
09:08  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
09:40  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
10:45  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:02  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
11:35  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. e-cigarret rygning tæt på detektoren. 
 
11:43 Rødtjørnen  Ild i græs   Ild i plankeværk, slukket med 1. HT. 

12:04  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:06  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:06  Nørre Farimagsgade  Redning  Barn låst inde i bil, var kommet ud inden brandvæsenets ankomst, ved hjælp fra en håndværker på  

stedet.  
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14:31  Gammel Vartov Vej  Ild i transformerstation  Ild i transformer, slukket med pulverslukker af DONG inden beredskabets ankomst. 
 
15:56  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign, røgkanon. 
 
16:07  Fredens Ark   Eftersyn   Strålevarme, fra skorstensbrand bredt sig til område i væg omkring skorsten, denne situation har  

stået på noget tid. Eftersyn foretaget, skorstensfejer kontaktet, han overtager opgaven. 
 

16:25  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm pga. damp/os fra rengøring af friture, lokalet udluftet.  
 
16:58  Borgbjergsvej   Røg fra trappe  Røg på bagtrappe, viste sig af være røg fra madlavning, hvor beboeren havde valgt at  

udlufte via bagtrappe. 
 

17:27 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet tobaksrygning. 

21:00  Godthåbsvej   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt i bygning, svag lugt af "brændt plast" på 1.sal, alle værelser og lokaliteter på  
1.sal gennemgået med termisk kamera og gastester I.A.B, Eftersyn af skakt, kælder og 2.sal I.A.B, 
bygningen ventileret naturligt, skadestedet afvikles og personalet orienteres om at kontakte os 
igen, hvis lugten det tiltager yderligere, personalet ligeledes vejledt om muligheden for duftbrikker 
fra skadeservicefirma. 

 
21:12  Kirkebjerg Allé  Ild i knallert   Ild i knallert i det fri, slukket med HT, politiet overtager skadestedet. 
 
21:14  Øresundsmotorvejen Ild i bil   Ild i motorrum på personbil, var slukket med pulverslukker ved brandvæsnets ankomst, SOS var på  

stedet de sørger for borttransport, Politiet overtager skadestedet.  
 

21:22  Fredens Ark   Eftersyn   Eftersyn af skorstensbrand fra tidligere, ingen udvikling, beboer orienteret, røgalarmer opsat.  
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22:55  Blegdamsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
  
00:07  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:34  Ingemannsvej   Ild i affald  Brand i mindre bunke af haveaffald, slukket med super HT'er tilsat skumvæske. 
 
03:53  Kalvebod Brygge  Person i vandet  Person i vandet, var kommet op med Politiets hjælp ved brandvæsnets ankomst, Politi og Læge  

overtager skadestedet. 


