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08:13  Ørestads Boulevard  Brandalarm  Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
09:28 Sønder Boulevard  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor blev aktiveret af brug af deodorant på WC 

10:31 Nordre Ringvej  Redning  Assistance til politi i forbindelse med person i træ, beredskabet kom ikke i brug. 

10:45  Ørestads Boulevard  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning af toast 
 
10:59 Trangravsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
11:22  Lysefjordsgade   Assistance til ophjælpning  Ophjælpning af beboer for hjemmeplejen 
 
11:30 Krimsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
12:23 Tårnvej  Oliespild  Oprydning efter færdselsuheld, kørebanen rengjort for vragdele og absol udlagt. 

13:32 Paul Bergsøes vej Brandalarm  Blind alarm, detektor aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor 

14:29  Fyrbødervej  Ild i affald   Fortaget eftersyn af området, uden at kunne finde evt. årsag. 

16:39 Hovedvejen  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmen var udløst i forbindelse med fejlbetjening af anlægget 

19:52  Hans Kirks Vej   Brandalarm  Blind alarm, det melder blev aktiveret af damp fra bad 

20:19  Prinsesse Maries Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
21:00  Frederiksberggade  Ild i bygning  El-brand i aggregat til opvarmning af pølser m.m i kiosk. Butiksbestyrer havde afbrudt for strømmen inden  
     vores ankomst. Personale havde efterfølgende sprøjtet vand på. Beredskabet foretog eftersyn med termisk  
     kamera og ventilering af butik vha overtryksventilator. Foretaget eftersyn af røglugt på bagtrappe men 

der var intet at bemærke. Politi overtog skadestedet. 
 
21:25  Hans Kirks Vej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren 
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21:29  Sydhavnsgade   Assistance til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
 
21:30  Vester Voldgade  Assistance til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
21:43 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet rengøring. 

22:46 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en kuliltedetektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:48  Ågade   Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

23:02 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en kuliltedetektor var aktiveret uden påviselig grund. 

02:14  Torvegade   Eftersyn  Fundet et ca 1 m2 bål, rester af det, som var gået ud/ slukket inden beredskabets ankomst 
 
03:42 Strandmarksvej  Ild i affald  Gløder i aviser, trampet ud af brandmandsstøvle str. 43 

05:15  Sundholmsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 
 
06:11  Njalsgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning i ovn 
 
07:13  Studiestræde   Brandalarm  Blind alarm, idet flowswitch blev aktiveret af håndværkers arbejde på anlægget 
 
07:15 Digevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
07:37 Porcelænshaven Brandalarm  Blind alarm idet centralskabet var reetableret ved beredskabets ankomst. 
 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 


