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12:36 Brøndby Møllevej Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:50 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund. 
 
12:59  Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
13:19  Bystævne parken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
13:22  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning 
 
13:41 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund. 
 
13:49  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
14:09  Glentevej   Bål på gade   Borgere var ved at lave mad over grill, intet at bemærke til dette. 
 
14:16 Bakken  Eftersyn   Foretaget eftersyn med termisk kamera efter muligt lynnedslag -iab. 
 
15:34  Scandia gade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
15:52 Frederikssunds motorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.  
 
16:33  K.M. Klausens Gade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
 
16:44  Gribskovvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
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17:42  Kirstinedals vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning  

 
18:43  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra el-kedel.  
 
19:43  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra kaffemaskine.  
 
21:42  Tietgensgade   Røg fra bygning  Ild i friture gryde, slukket af personale før beredskabets ankomst.  
 
22:44  Fortunstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:48  Stilledal   Ild i container   Ild i container, slukket med 2 HT-rør.  
 
00:42  Landsdommervej  Brand Andet   Glemt gryde på tændt komfur. Drejestige rejst for adgang til  

lejlighed. Beboer vækket og gryde fjernet fra komfur, efterfølgende  
udluftet lejligheden.  

 
01:09  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:32  Hothers Plads   Elevator stop   Ved ankomst er personen kommet ud ved egen hjælp.  
 
02:42  Dannebrogsgade  Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med HT-rør.  
  
03:57 Letlandsgade   Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør.  
 
05:35  Dannebrogsgade  Brandalarm   Ild i skraldesug i kælder, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn af ventilationsanlæg, intet at bemærke. 
 
07:11 Egegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 


