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08:09  Montagehalsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
10:08 Rødovre centrum Brandalarm  Blind alarm, grundet damp fra elkedel. 
 
10:30  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:51  Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
11:30 Avedøre Havnevej Trafik ulykke  sikring af skadested, oprydning. 

 
11:38  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en røgmaskine.  
 
12:31  Store Strandstræde  Oversvømmelse  Stoppet under fremkørsel, ej i brug.  
 
13:19  Bispebjerg Bakke  Eftersyn   Eftersyn af defekt brandhane, ingen udsivning af vand. Orienteret HOFOR herom.  
 
14:31  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:06  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Brandalarmeringsanlægget detekterede tidligt en brand i køkkenet  

og varslede personalet. Ved beredskabets ankomst havde  
personalet slukket branden. Foretaget eftersyn samt assisteret med  
lidt røgudluftning af gang og køkken.  

 
15:24  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:59  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:01  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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16:27  Farumgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:00  Syvens Allé   Ass. til ophjælpning  Ass. Til ophjælpning  
 
17:51  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:39  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Hjælp med nøgler til servicefirma.  
 
19:00  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:31  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Hjælp med nøgler til servicefirma.  
 
19:59  Amagerbrogade  Eftersyn   Tilkaldt til kraftig kemikalielugt i vaskeri. Ved ankomst konstateres,  

at en dunk med væske var løbet over (formentlig hydrogenperoxid -  
UN 3149). Indsat røgdykkere til at lukke for dukken samt fjerne den  
fra rummet. Skyllet gulv- og vægoverflader godt med vand samt  
ventileret rummet. Afbrudt for vaskemaskiner og anbefalet  
beboerne, at kontakte en tekniker før anvendelse af vaskeriet igen.  
Rummet var lugtfri ved beredskabet afgang fra adressen.  

 
20:23  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Højtryksrenser.  
 
22:08  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:09  Uplandsgade   Skorstensbrand  Slukket Ild i skorsten. Foretaget eftersyn af skorstenspibe samt  

renset skorstenen via renselem i kælderetagen.  
 
22:10  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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22:31  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:25  August Bournonvilles  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Passage  
 
00:30  Venøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
02:12 Dyrings parken  Ild i bil  Ild i 4 biler, slukket med HT-rør. 
 
02:37  Bellmansgade   Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at det var et stearinlys i vindue.  
 
04:44  Gravervænget   Springtæppe   Stoppet før afgang fra stationen, ej i brug.  
 
05:09  Rosenørns Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
06:55  Hammelstrupvej  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. 
 
07:58 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet damp.   
 

 

 

  

 

 


