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08:35  Horsensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
09:26 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøring tæt på detektoren. 
 
09:46  Rebæk Alle   Ild i bygning   Ildløs i mellemgang samt kraftig røgudvikling fra hele tagkonstruktionen på 1.plans villa. 
           Indsat røgdykkerhold indvendigt i bygningen med HT-rør til brandslukning. Indsat røgdykkerhold  

udvendigt på taget for nedtagning af tagsten og brandslukning med 1 HT-rør, dette suppleret med 
yderligere et røgdykkerhold.  Slukningsenheden, udlagde sikringsslange, afbrød gastilførslen til 
bygningen, bragt diverse indbo ud af villa samt assisteret med slukning af ild i tagkonstruktionen.  
Skadestedet overdraget til skadeservice. 

 
10:04  Horsensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
10:17  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:01  Borgergade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
11:58 Avedøre Havnevej Trafikulykke  2 biler i trafikulykke. Sikring af skadested. Person skånsomt udtaget og overdraget til  
       ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politi.  
 
13:54  Allegade   Trafikulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
14:00 Rebæk Alle  Eftersyn  Eftersyn af tidligere brandsted med termisk kamera, iab.  
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15:24  Sankt Annæ Gade  Assistance til politiet  Assistance til politiet i forbindelse med selvmordstruet kvinde, som sad på gesims på Frelser Kirke i  
cirka 40 meters højde. Opsat springpude samt dialog med kvinden og i samarbejde med politiet talt 
denne fra at springe fra gesimsen. Højderedder nedfirede sig fra udvendig repos, cirka 10 meter over 
kvindens opholdssted. Højderedder skaber kontakt til kvinden og sikret denne, overdraget kvinden til 
politiet og assisteret hende til terræn hvor hun blev overdraget til ambulancepersonalet.  
 

16:22  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:02  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

17:10  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:17  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:48  Ryparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:04  Ved Vigen   Naturbrand  Melding om ild i buskads. Søgt efter brand, røg eller tegn på brand, men intet fundet.  
 
20:26  Islands Brygge  ild i container   Ild i metal affaldsspand i det fri, slukket med HT-rør. 
 
21:34  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
21:45  Ragnagade   Bål på gade   Unge mennesker havde tændt mindre bål for at grille mad på dette, bålet udgjorde ingen fare, hvorfor  

de blev bedt om at slukke bålet når de var færdige med medlavningen.  
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22:07  H.V. Rolsteds Vej  Eftersyn  Eftersyn i lejlighed for gaslugt. Konstateret udslag på gasmåler dog uden tydelig lugt. Lukket for gassen  
ved lejligheden gasmåler og henvist lejer til dennes udlejer for udbedring af utæt måler.  

 
22:29  Molbechsvej   Redning  Ung mand fastklemt i lukket babygynge, adskilt gynge og rådgivet manden om agtsomhed.  
 
23:38  Tordenskjoldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:11  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
01:40  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
02:43  Staldgade   Ild i container   Ild i to affaldsbøtter i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
02:45 N.J. Fjords Alle  Ild i bil  Ild i bil i det fri, slukket med to stk. HT-rør. Bil udbrændt. Foretaget eftersyn i nærliggende lejligheder  

for røg, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
03:47  Liden Kirstens Vej  Ild i el skab   Ild i el skab i det fri, kølet med vandtåge og endelig afslukket med to stk. CO2 slukkere. Overdraget  

skadestedet til Radius EL. 
 
07:06  Kastrupvej   Trafikulykke   Færdselsuheld, taxa har påkørt parkeret bil og er fortsat ind i mur, patient overdraget til  

ambulancetjenesten, der er foretaget oprydning på kørebane, politiet overtager skadestedet og 
rekvirerer autotransport. 

 
07:46 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tågekanon.  


