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08:29  Fuglsang Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
10:06  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

10:14  Gothersgade   Røg fra bygning  Ild i lokale på 2. sal i bagbygning (snedkerværksted), slukket med c-rør. Foretaget eftersyn af  
tagetagen, denne røgfyld, foretaget udluftning og eftersyn. Bobcat stige rejst i baggården for 
eftersyn af tagetagen, iab. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservicefirma.  
 

10:34  Frederikskaj  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:48  Rosenørns Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

11:32 Bredager  Brandalarm  Blind alarm, idet damp fra sprunget varmtvandsrør havde udløst alarmen. 

11:48 Tietgensgade  Ild i affald   Mindre brand ved børnehave. Slukket med vandslukker. Skadestedet overdraget til politiet. 

12:14 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig. 

12:48  Scandiagade   Brandalarm   Melder aktiveret grundet sprunget vandrør. Tekniker tilkaldt. 

13:37 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet sprinkler anlægget var aktiveret uden påviselig grund. 

13:47  Urtehaven   Eftersyn   Blind alarm idet en hjemme røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Ny hjemme røgmelder  
udleveret til beboer, denne vil selv opsætte denne.  
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13:48  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst.  
 
14:16  Valdemarsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad. 

14:45  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
15:04  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en linje detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
17:36  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 
  
19:14  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
  
22:03  Amagerbro Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
23:05 Brøndbyhavn  Eftersyn  Blind alarm, idet beredskabet intet fandt ved fremmøde. 

23:27  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Ved beredskabets ankomst til Chr. IV Bryghus, kan der hurtigt konstateres en omfattende  
vandskade på 3 etager. Flere Frost spængte sprinklerør på 3 etager (2 loft). Holdleder st. H  
anmoder om niv. 2 udrykning med ISL og ekstra 2 følgeskademoduler. Der bliver iværksat en hurtig  
og målrettet indsat til værdiredning af museum og lager for helt unikke gipsskulpturer fra 1600 
tallet. Der rekvireres yderligere et følgeskademodel og en ekstra sprøjte samt skadeservice niv. 3.  
Der foretages hurtig lukning af vand fra spriklercentralen til bygningen spriklerrørsstystem og  
derefter opsamling af vand på 1 og 2 sal. St. Ø indsættes til afdækning af gips figurer i samarbejde  
med skadeservice. Ingen gips skulpturer blev ødelagt ifb. med vandskaden.  
Skadestedet overdrages til bygningsejer og gipsskulptur ansvarlig som mødte op på stedet.  
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01:10  Backersvej   Eftersyn   Omfattende vandskade på ca. 350 m2 forladt bygning. Ved beredskabets ankomst lukkes der for  
centralvarme og forbrugsvand til ejendommen. Sprængt hoveddør for adgang.  
Skadestedet overdraget til skadeservice, idet politiet ikke kunne kontakte ejer af bygningen. 

 
01:18  Baldersgade   Ild i bil   Ved beredskabets ankomst viser det sig, at være ild i to affaldscontainere. Der bliver udlagt et  

højtryksrør til slukning. Der var ingen skader på nogen køretøjer. Politiet overtager skadestedet. 
 
01:19  Sejrøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
02:20  Stenderupgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
03:18  Sejrøgade   Assistanceydelse  Åbne for teknikker således denne kunne komme ind for at retablere sprinkleranlægget i P-kælder. 
 
04:58 Tårnvej  Trafik ulykke  Ved beredskabets ankomst var to personbiler kollideret, Beredskabet sikrede skadestedet samt 

     Assisterede ambulancerne med de to tilskadekommen. Beredskabet ryddet kørebanen for vragdele 

     og overgav skadestedet til politi. 

06:42 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 


