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08:30  Sydhavnsgade  Trafik ulykke   To varebiler og en personbil impliceret i færdselsuheld i forbindelse med kø kørsel. En person tilset  
af ambulance (ikke kørt på hospital). Bjerningsvogn rekvireret for at flytte personbilen til siden. 
Skadestedet overdraget til bjærgningsfirma.  
 

09:36  Ahrenkildes Allé  Røg fra Bygning Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  
     Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  

 
10:01  Gadelandet   Redning  Ved beredskabets ankomst har en dreng siddet fast med sin pegefinger i metalrør på trappestol.  

Fingeren frigjort, primært med hjælp af håndsæbe. Personalet orienteret vedr. sikkerhed og 
muligheden for at forhindre at det kan gentage sig. Plaster og hatte uddeles til øvrige børn på 
stedet.  
 

10:42  Gråstensgade   Ild i container  Kraftig ildløs i omklædningstrailer placeret i Gråstensgade, slukket med 2 HT-rør.  
Omklædningstrailer udbrændt. Foretaget eftersyn for røgspredning i indtil liggende lejligheder og 
opgange. Lettere røgspredning til en opgang, i øvrigt intet at bemærke. Der er varmeskader på 
vinduer til i alt tre lejligheder. Overdraget skadestedet til Politiet. 

 
10:50  Slotsholmsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 
 

11:29 Nyholms Alle  Forurening  Utæt tank på lastbil, udlagt absodan på ca.35 kvm. 

11:52  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:23  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
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15:56  Meinungsgade  Brandalarm   Ved beredskabets ankomst var der røg fra noget et produktionslokale. Beredskabet foretog et  
     eftersyn og konstaterede at der var et filter og støv med gløder. Dette blev taget udendørs og 
     slukket med to spande vand. Derefter foretaget eftersyn med termokamera. Ventilation ligeledes  
     efterset, men der var intet at bemærke. Beredskabet foretog udluftning og retablerede anlæget. 

 
16:31  Matthæusgade  Eftersyn   Ild i papir på toilet, slukket med vandslukker. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

  
17:18  Hyltebjerg Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:19  Østerbrogade   Eftersyn  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  

Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 

18:23  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:50  Bellahøjvej   Trafik ulykke  Færdselsuheld hvor personbil havde påkørt træ og var væltet om på siden. Tre personer fra bilen  

var kommet ud af køretøjet inden beredskabets ankomst. De blev overdraget til regionen for 
videre behandling. Bilen vendt om på hjulene og vragdele blev samlet. Politiet overtog 
skadestedet. 

 
00:09 Rødager Alle  Ild i skraldespand Ild i skraldespand. Slukket med 1. HT 

03:01  Bjelkes Allé   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse om ildløs, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 

03:49 Nygårdsvej  Brandalarmen  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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06:34 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en sprinkler var påkørt. 

06:45  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
07:18  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 


