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08:59  Meldahlsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning  

 
09:58 Lersø Parkallé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
10:10  Krimsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning  
 
10:18  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  

af anlægget 
 
11:38 Essedal  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag. 
 
12:15 Nordre ringvej  Spuling af gade  Mindre oliespild fra bus, udlagt 2 poser absol.  
 
13:22  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra  

tørretumbler.  
 
14:03  Vennemindevej  Gas udslip   Blind alarm idet anmelder ved nærmere eftersyn viste sig at være  

lugt fra en kasse løg og ikke gaslugt.  
 
14:11  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
14:16 Ejby industrivej  Brandalarm  Blind alarm, grundet påkørsel af sprinkler hoved. 
 
14:59 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet støv fra produktion.   
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16:06  Kastelsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren  

 
17:02  Nørre Voldgade  Eftersyn   Ild i el ledning på togsporret, slukket af personalet med  

pulverslukker. Foretaget eftersyn, iab.  
 
23:04  Søndre Fasanvej  Færdselsuheld   MC mod bil, stor materiel skade.  

Assisteret ambulancetjenesten med håndtering af patient. Området opryddet. 
 
23:56  Dronningens Tværgade  Ild i lejlighed   Ved ankomst røg fra lejlighed. 1 person udtaget af lejlighed, tilset  

af ambulancepersonale. Gryde med indhold glemt på komfur, slukket og lejlighed udluftet.  
 
00:16  Universitetsparken  Eftersyn   Intet fundet på adressen.  
 
00:49  Lystrupvej   Eftersyn   Intern røgmelder i gang, kontrol af bygning udefra, intet fundet.  
 
03:31  Tybjergvej   Ild i container   Ild i container, slukket med højtryksslange.  
 
03:50  Otto Bachs Alle   Ass. til Politiet   Isat to dykkere for eftersyn for to personer der var ”forsvundet” fra stedet. Iab.  
 
04:48 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag. 
 
06:49 Carl Jacobsens Vej  Brandalarmen   Blind alarm idet et alarmtryk var aktiveret ved en fejl. 
 

 

  


