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09:20            Tagensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  
udførelse af andet arbejde. 

 
10:23  Halfdansgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:47  Nyvej   Assistance  Assistance til ambulancetjenesten, mand faldet ca. en meter nedoppe på stilladset,  

ambulancepersonalet havde selv fået manden ned, ved brandvæsnets ankomst. 
 

11:13              Hornemanns Vænge  Brandalarm  Blind alarm detektor aktivet grundet damp/os fra madlavning. 

11:14  Sydhavns Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
13:18  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
13:29 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktivet på grund af håndværkers arbejde. 

14:02  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
15:04 Gadagervej  Trafik ulykke  Trafik ulykke mellem personbil og MC. 1. person letter kvæstet. Beredskabet sikrede skadestedet,  

     opsamlet mindre oliespild med absodan. Skadested overdraget til politiet. 

15:30  Frederikssundsvej  Eftersyn   Ild i pap mv i træbeklædning ved ventilation, slukket af medarbejder fra Fakta før brv ankomst.  
Foretaget. eftersyn, iab. 
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15:43  Bygmestervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

16:24  Silkegade   Ild i skur  Voldsom brand i skurvogn og bagbygning i 3. baggård i indre by (Silkegade 3B). Kraftig røgspredning til  
tilstødende bygning med beboelse (Købmagergade 26C). Indsat flere røgdykkerhold til afslukning og 
eftersøgning. Udlagt 2 stk. forlænget HT rør til hhv. bagbygning og opgangen Købmagergade 26C. 
Konstateret at der ikke var nogle personer tilbage i bygningerne. Indsat yderligere røgdykkerhold for 
eftersyn for brandspredning til ejendommen Pilestræde 33. Grundet en hurtig indsats blev branden 
slået ned, men havde forårsaget kraftige røg og sodskader i store dele af ejendommen. Overdraget 
sagen til politiet og følgeskadefirmaet. 
 

17:41  Sankt Hans Torv  Ild i bygning   Ild i emhætte i restaurantkøkken samt ventilationsanlæg fra stueetagen og til anlægget på taget over 5  
salslejligheden, i forbindelse med madlavning, Ved brandvæsnets ankomst til stedet brander det i 
køkkenet omkring emhætten og op i ventilation anlægget, og der var røg fra lejlighederne 1 - 5 sal, 
samt ventilationsanlæg på tag, der blev hurtigt sat en tur med HT og termisk kamera ind i køkkenet i 
restaurationen for afslukning af branden, ligeledes blev stigen rejst til eftersyn/slukning i ventilationen 
på taget, en tur indsat til eftersyn i overliggende lejligheder, politiet havde evakueret 
naboejendommen tidligere, slukningsenheden indsat med skæreslukker i restaurant i 
ventilationsanlæg, samt eftersyn på loft og efterfølgende taget, da branden var  slukket og 
temperaturene var kommet ned blev det aftalt med HL fælledvej at de lavede eftersyn på adressen 2 
timer senere (her var der ligeledes intet at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice og 
politiet. 
 

19:11  Otto Mønsteds Gade  Ild i celle  Ild i celle på Politigårdens fængsel. Ved brandvæsenets ankomst var den indsatte stadig i cellen. I  
samarbejde med fængselsbetjentene blev et røgdykkerhold indsat til afslukning og personredning, 
samtidig med at den indsatte blev overmandet og fjernet for behandling af akutlægen. Foretaget 
afslukning og ventilering vha. overtryksventilator. Overdraget sagen til politiet 
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20:04  Strandgade   Røg fra Butik   Ild i ventilationsanlæg med kraftig røgspredning til hele restauranten i stuetagen samt kontor på 1. sal.  
Ved Brandvæsenets ankomst var restauranten evakueret. Indsat flere røgdykkerhold til afslukning, 
ventilering og eftersyn. Nedtaget diverse loftsplader for adgang til afslukning. Restaurant og køkken 
svært røgskadet. Overdraget sagen til politiet og følgeskadefirmaet. 
 

20:13  Kulvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
foretaget, intet at bemærke 
 

21:03  Pallesvej   Brandalarm   Mindre brand på komfur. Slukket, udluftet og efterset. 
  
21:30  Sankt Kjelds Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
21:45  Fengersvej   Røg fra Institution  Ild i nedgravet trampolin, slukket med HT-rør tilsat A-skum 
 
22:17  Silkegade   Eftersyn   Genopblusning af tidligere brand. Slukket brand i diverse affald med HT-rør. 
 

01:10 Engager   Brandalarm  Blind alarm detektor aktivet grundet damp/os fra madlavning. 

 


