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08:55 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret ved en fejl.  
 
09:16  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
10:11 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af rengøring.  
 
10:34  Vejlands allé   Trafikulykke  Foretaget sikring af skadested samt oprydning af vragdele og glasskår efter trafikulykke hvor 2  

personbiler var involveret.  
 
12:17 Hvidovre Stationscenter Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.  
 
13:04  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
13:28  Strandvejen   Redning  Person fastklemt i vaskehal på tankstation. Situationen løst før beredskabets ankomst, ej i arbejde.  
 
16:21  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:03  Prins Constantins Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:47 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:47  Nordborggade  Eftersyn   Fra tidligere tændt brændeovn er der kommet let røg op gennem gulv, ved vores ankomst iab.  

Lejlighed kontrolleret med termisk kamera iab. Anbefalet at kontakte skorstensfejer inden brug af  
brændeovn.  
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19:58 Avedøre Havnevej Trafikulykke  2 biler i involveret i trafikulykke. 1 lettere tilskadekommen kørt på hospitalet. Udlagt  
       absorberingsmiddel på spild og vejbanen fejet. Bilerne fjernet fra vejbanen.    
 
20:41 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
23:44 Brandholms Alle Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 HT og HT-skum.  
 
00:41 Tybjergparken  Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1 HT og skum.  
 
01:18  Goldschmidtsvej  Ild i bil   Ild i bil og hæk ved bil, slukket med 1 HT og 1 C-Rør tilsat A-skumvæske. Bil udbrændt og ca. 15m2 hæk  

lettere brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
01:55  Finsensvej   Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
01:58 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra affyret pulverslukker.  
 
02:20  Havneholmen   Ild i container   Ild i skraldespand samt i bygningskonstruktion ved bådebro/havnekaj, slukket med HT-rør.  

Skraldespand udbrændt, bådebro/havnekaj brandskadet. 
 

03:06  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:30  Sigurdsgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
04:11 Hovedvejen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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04:58  Livornovej   Eftersyn   Røg fra plastikgenstand på tændt kogeplade på komfur. Ved beredskabets ankomst var lejligheden  
udluftet og komfuret slukket. Eftersyn foretaget, iab.  

 
05:06  Rosenvængets Allé  Benzinudslip   Opsamling af benzinspil samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af lækage samt  

glasskår fra væltet køretøj (hærværk). Køretøj rejst op på hjulene samt plastic sat for vinduesåbning i 
dør.  

 
05:25  Frederikssundsvej  Trafikulykke  Let lastvogn kørt ind i et busstoppested (eneulykke). Chauffør ikke fastklemt men stadig i førerhus ved  

beredskabets ankomst. Akutlæge vurderede at patienten skulle tages skånsomt ud via sidedør.  
Fikseret patient på spineboard i førerhus samt bragt patient til det fri og overdraget vedkommende til 
ambulancepersonale og akutlæge. Assisteret politiet med at køre lastbilen ind på parkeringsareal langs 
vejkant. Fejet vejbane for glasskår m.v. samt rekvireret elektriker via Movia for at slukke for strømmen 
til stander ved busstoppested. Informeret politiet om særlig fare med blotlagt strømkabel (230 V) på 
stedet samt overdraget skadestedet. 


