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08:38  Borgmester Fischers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
09:33  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:46  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
13:11  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:36 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm pga. håndværkere. 
 
13:58  Sturlasgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:29  Islevhusvej   Trafikulykke   Mindre færdselsuheld. Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet  

forurenet ved færdselsuheld hvor ovennævnte køretøj var involveret. 2 personer tilset af  
ambulancepersonale.  
 

16:28  Borgbjergsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
17:28  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:35  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:48  Vejlands Allé   Naturbrand   Ild i ca. 1000 m2 uopdyrket græsareal på Amager Fælled, slukket med HT-rør fra 2 sprøjter samt  

branddaskere. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
17:55  August Bournonvilles  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra strygejern.  

Passage 

18:23 Egegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm da flamedetektor blev udløst ved en fejl. 
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18:30  Knippelsbro   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:08 Nørregårdsvej  Ild i bil  Ild i en varebil, som holder i indkørsel. Slukker med et HT-rør. 
 
22:22  Anker Heegaards gade Røg fra Lejlighed  Ved ankomst konstateres at der har været ild i ½ m2 køkkengulv. Branden er slukket og der luftes  

ud. Ingen truffet på adressen, overgivet til politiet. Området kontrolleret med termisk kamera.  
 
22:23 Korsdalsvej  Trafikulykke  Ambulance mødt. Roskildevej spærret i udadgående retning. Foretaget sikring samt oprydning  

på skadestedet. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
22:24 Panumsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
22:48  Hammerholmen Ild i Industribygning  Glødebrand i træmølle. Møllen kølet med 2 C-rør, adskilt og glødebrand slukket.  
 
22:49  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
23:24  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
04:48  Borgmester Fischers vej Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
04:56  Amagerbro Torv  Ild i Skraldespand Brand Ild i skraldespand, slukket af tilskuere med vandslukker, vi har efterslukket, ligeledes med  

vandslukker.  
 

06:54  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
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07:56 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm uden påviselig grund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


