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08:08  Vinhaven   Ild i container   Ild i affald i komprimator, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Det var besværligt at komme ind til  
       affaldet hvorfor komprimator blev løftet ved hjælp af køretøj med kran.  
 
08:54 Rødovre Station  Person under tog Person påkørt af tog. Al togtrafik standset. Frigjort personen ved at fjerne skjold på toget. Patienten  
       overdraget til ambulancetjenesten.  
 
09:28  Carl Jacobsens Vej  Trafikulykke   Mindre oprydning efter færdselsuheld. Ingen biler på stedet.  
 
09:45 Kirkebjerg Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:44 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
10:55  Borgmester Fischers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
11:33  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
12:14  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:12  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
      detektoren.  
 
14:32  Artillerivej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:06 Egegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:20  Oslo Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
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15:57  Skibbroen   Olie spild   Tynd oliefilm på overfladen i hele havnen mellem Skibbroen og Theodore Roosevelts Vej. På grund af  
       det kun var et ganske tyndt oliefilm var det ikke muligt at opsamle dette med skimmer. 
 
16:09  Teglholmsgade  Røg fra kælder  Ild i indbo mv. i kælderrum i kælder, tryksat kælderen og afslukning med HT-rør. Kælder var  
       sektioneret således der ikke var adgang til trapper, hvorfor der ikke kom røg i opgange og lejligheder.  
       Foretaget eftersyn og udluftning af hele kælderen. Konstateret et overbrændt vandrør, hvorfor vandet  

til ejendommen blev afbrudt. Skadeservice firma rekvireret. Overdraget skadestedet til politiet  
 
19:10  Terrasserne   Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
19:55  Kettegård Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en sprinklerventil var utæt hvorfor ABA anlægget var aktiveret.  
 
20:55  Holger Danskes Vej  Springpude aktion  Stoppet pr. radio idet der ikke var brug for beredskabets hjælp.  
 
23:40  Poppelstykket  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
05:06 Hjortens kvarter Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
05:55  Lautrupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:06  Åkandevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 


