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08:57  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

10:31  Amagerbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde  
på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 
10:16 Nyvej  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl. 
 
10:54 Nyvej  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl. 
 
11:26 Neergaards Alle  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt. 

  
11:31  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
12:22 Kirkebjerg Alle  Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk aktiveret, uden grund. 

  
12:38  Grønjordsvej   Brandalarm   Teknisk fejl på sprinkleranlæg. 
  
12:39  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 

12:59  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
Madlavning. 
  

13:27  Meinungsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
13:28  Grønjordsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på sprinkleranlægget.  
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13:29  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

15:11  Gennemløbet   Container i det fri  Ild i affaldscontainer slukket med vandslukker.  
 

15:31  Moselgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:32 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, damp fra bad. 

15:39  Rovsingsgade   Trafik ulykke   Soloulykke, bil påkørt gittermast. 1 patient en ved ankomst, taget  
klippet af og patient udtaget skånsomt. Overgivet til læge og ambulancepersonale.  
Køretøj trukket ind til siden og kørebanen rengjort. 

 
15:45 Rødager Alle  Redning andet  Kvinde faldet fra 2.sal, ambulance ønsker mere plads da hun ligger mellem et cykelstativ og en større busk. 

Cykelstativ og busk skåret væk i samarbejde med ambulance personalet. 
 
15:48 Vridløsevej/Hedemarksvej Benzin udslip  Udlagt absodan, opsamling. 

  
16:03  Engelstedsgade  Naturbrand-Mindre brand  Politiet rekvirerer til slukning af mindre bål. Slukket med vandslukker. 
 
16:18 Bibliotekstorvet  Brandalarm  Blind alarm, grundet teater røg.  
 
16:49  Frederik V's Vej  Naturbrand   Slukket mindre brand i buskads med HT-rør. 
  
17:03  Tikøbgade   Skorst.brand-Hårdt tag  Ved ankomst konstateres at der har været mindre ildløs i  

ventilationssystem fra pizzeria.  
Konstruktioner mv chekket med termisk kamera, intet fundet.  
Vejledt om fyringsforbud indtil inspektion, overdraget til politiet.  
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17:52  Stormgade   Affaldsoplag i det fri-Brand ild i papirkurv, slukket med 0,5 liter vand 
.  
20:37  Ørestads Boulevard  Gas-Gaslugt  Eftersyn Gaslugt i kælder. Fundet 1 kg gasflaske med utæt slange. Kælder  

udluftet.  
 
21:22  Tikøbgade   Røg fra bygning  Ved ankomst konstateres røg fra tagryg og konstruktion. Røgdykkere  

sendt i opgang Tikøbgade 2 og Lundtoftegade 93.  
På loft over Lundtoftegade 93 findes ildløs omkring  
skorstenskonstruktion, ilden slukkes og konstruktion opskæres.  
Loftetage evakueres. Drejestige rejst for inspektion af tag med  
termisk kamera.  
Branden startet i skorsten, hvor åbning var lukket med træplade.  
 

22:39  Grønnegårdsvej  Skraldespand i det fri-Brand  Ild i skraldespand slukket med højtryksrør.  
 
22:52 Rødovre Parkvej Gas-Gaslugt  Der kan konstateres en "mærkelig" lugt på stedet. Der er foretaget eftersyn og er intet at bemærke i øvrigt. 
 
22:56 Kirkebjerg Alle  Brand/mc/knallert Slukket ild i en MC samt to knallerter med et HT-rør. 
 
03:35  Porcelænshaven Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:09  Aldersrogade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er  

overleveret til politiet. 

 

 


