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09:38 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm i forbindelse med montørs arbejde. 
 
09:47  Slotsholmsgade  Brandalarm   Detektor aktiveret af røg fra halogenlampe da medarbejder havde monteret plastikflag på lampen. 

Eftersyn foretaget, varmeskadet flag fjernet, i øvrigt intet at bemærke. 
 
10:41  Kraftværksvej   Eftersyn   Foretaget eftersyn grundet melding om glødebrand inde i silo for opbevaring af træpille. Konstateret at  

siloen kun var fyldt til under 10% af volumen med træpille, ca. 1000 tons. Teknikansvarlig leder på 
stedet vurderede at det ville tage ca. 12 timer at få siloen helt tømt. Efterset silo i bund med termisk 
kamera, ingen røg og ingen varmeudslag. Foretaget eftersyn af silo udvendigt, ved brug af drejestige og 
termisk kamera. Ingen røg synlig i silotop. Foretaget eftersyn i kælder ved/under silo, iab.  
Rejst drejestige inde i silo for eftersyn med termisk kamera, iab. Overdraget skadestedet til HOFOR. 

 
11:34 Hendriksholms Boulevard Brandalarm  Blind alarm uden påviselig grund. 
 
13:54  Juliane Maries Vej  Mindre naturbrand Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn 

foretaget, intet at bemærke. 
 

14:40  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra e-cigaretrygning. 
 
14:52  Jyllandsvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
16:35  Ryesgade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
18:32  Smyrnavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgkanon. 
 
18:52 Frederikssundsmotorvejen Færdselsuheld Solo-uheld. Ingen personskade. Foretaget oprydning på skadestedet. 
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07:12  Langebro   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor lastbil og 2 personbiler var involveret.  
Akutlægen vurderede at person som ved HBR ankomst stadig sad i en af bilerne selv kunne forlade 
denne uden assistance af beredskabet. Flyttet personbil til vejkant efter aftale med politiet samt sørget 
for hurtig reetablering af skadested for mindst mulig påvirkning af flow i morgentrafikken. Overdraget 
skadestedet til politiet. 
  

07:37  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 


