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08:28  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:35  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på. 

detektoren.  
 
09:43 Rødovre parkvej Brandalarm   Blind alarm på grund af madlavning. 

 
10:23  Klintholmvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:43 Nordmarks allé Min. Forurening Mindre forurening efter FUH 
 
11:00  Mosesvinget    Assistance til Politiet  Assistance til dykkeropgave for Politiet.  
 
11:32  Esplanaden   Røg fra Butik   Ved beredskabets ankomst, observeres svag røglugt af plast i kælderlokale under butik. Der  

foretages nærmere eftersyn i kælderetage og 1. sal. Lejlighed for røglugt. Ejendomsinspektør  
tilstede og oplyser, at der kort forinden har været rottebekæmpelse i kloak. Firmaet bekræfter at 
det har givet røg i tilstødende lokaler. Skadestedet overdrages til ejendomsinspektør.  
 

13:07  Rådhuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra biopejs.  
 
14:05 Hovedvejen  Trafikulykke  Færdselsuheld imellem 2 biler. En patient teknisk fastklemt frigjort af brandvæsenet og kørt på  

skadestuen. 
 
14:18  Korsdalsvej   Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem varevogn og personbil, ingen personskade. 
 
15:19 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm på grund af støv fra en støvsuger. 
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18:17  Borgbjergsvej   Ild i bygning   Anmelder har set brand i bygning, men det eneste der var at finde var en brosten der var smidt  
igennem vindue, samt let røg. Bygning gennemgået med termisk kamera - iab.  
 

18:38  Søndre Fasanvej  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, stammede fra mad der var brændt på. Ambulance tilså 2 beboer som havde fået  
røg.  
 

20:09  Finsensvej   Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:42 Nordre Ringvej Brandalarm  Blind alarm pga madlavning. 
 
22:48  Strandboulevarden  Gaslugt i bygning  Beboer havde forvekslet lugt af terpentin som gaslugt. Foretaget eftersyn iab.  
 
23:17  Telemarksgade  Ild i bygning   Brand i potteplante på altan. Slukket med HT'er.  
 
23:18  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
04:41  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 

 


