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08:17  Teglholm Allé   Brandalarm   Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret på grund af  
opsætning af lys i lokalet. Foretaget eftersyn, iab.  

 
09:02  Thomas Laubs Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen  
 
09:32  Nannasgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
10:07  Kirsten Walthers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra  

tyverisikringsanlæg.  
 
11:33  Tietgensgade   Brandalarm   Ild i overophedet elmotor. Slukket med 3 stk. CO2-slukkere, en af  

dem Tivolis egen. Strøm til elmotor afbrudt. Elmotor afmonteret  
og båret ud i det fri. Forlystelse overtryksventileret, hvorefter  
alarmskabet kunne sættes i ro. 

 
11:45 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere.  
 
12:25  Fabrikmestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:45 Rødovre centrum Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
13:20 Vallensbækvej  Eftersyn  Røg fra ventilationsrør, udluftet, strømme afbrudt. 
 
13:26 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
13:36  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
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14:12 Krogagervej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
14:32  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
14:50 Damhus boulevard Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.  
 
14:52  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
15:05 Slotherrensvej ved voldgraven Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.  
 
15:48  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren.  
 

15:52  Prinsesse Maries Alle Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:39  Toftegårds Allé   Skraldespand i det fri-Brand  Ild i skraldespand trådt ud med brandstøvle.  
 
16:41  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. Medens brandvæsenet var på stedet gik der endnu en alarm. 2 sal i  
et soveværelse. Detektor aktiveret uden påviselig grund.  

 
17:29 Clarasvej  Redning andet  Dreng fastklemt med finger i hækkeklipper, frigjort overgivet til amb. 
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17:38  Overgaden Oven Vandet  Forurening på vand  Tynd oliefilm ca. 100 m langs kajkanten, ikke muligt at opsamle  
oliefilmen. Olien vil fordampe i løbet af dagen. Beredskabet kunne  
ikke finde nogen båd der havde spildt olien.  
19:20 Gavlhusvej Røg fra Etageejendom Udrykning afsendt via politi ved fejl. Nabostridigheder havde  
afstedkommet henvendelse til politiet.  

 
19:50  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
20:28  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 
20:50  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm idet der var fejl på energenanlægget. Foretaget  

eftersyn, iab.  
 
22:45  Vesterbrogade   Oversvømmelse  Opsuget ca. 20 l vand i forbindelse med utæt faldstamme. Firma  

kontakter VVS.  
 
22:52  Kildeløbet   Brand-MC/Knallert  Ild i knallert slukket med HT-rør. Knallert udbrændt. Politi på  
 
23:57  Boltonvej   Brand-bil i det fri  Ild i to kassevogne slukket med 2 HT-rør og et C-rør. Bilerne åbnet  

med frigørelsesværktøj for af slukning. Politi på stedet.  
 
00:40  Hans Tavsens Gade  Skraldespand i det fri-Brand  Ild i 600 l affaldscontainer slukket med HT-rør. Politi på stedet.  
 
03:13  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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03:18  Fjeldhammervej  Ild i bygning   Ild i kassevogn i bygning, slukket med HT-rør. Tryksat bygningen og  
foretaget indsats fra for og bagsiden, opbrudt dør og port for  
adgang. Bygning med biler og motorcykler ca. 200 m2 lettere  
røgskadet. Overdraget skadestedet til politi og skade servicefirma. 

04:04  Kettegård Alle   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
Person. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


