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08:25 Neergårds allé  Brandalarm  Blind alarm uden påviselig årsag. 

08:27 Kirkebjerg allé  Brandalarm  Blind alarm pga. støv fra håndværkeres arbejde tæt på melder. 

08:34  Fuglsang Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
08:46  Prinsesse Charlottes  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra Gade håndværkers arbejde tæt på  

Detektoren. 
 

09:26  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med damp tæt på detektoren. 
  
09:35  Kanonbådsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
09:41  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:44  Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
10:02  Fabrikmestervej  Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
11:34  Landemærket   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade som følge at stoppet kloak. 
 
13:13 Egegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm pga. hærværk. 

14:46  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
16:21 Steenager  Brandalarm  Blind alarm pga. os/røg fra madlavning. 
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21:49  Carl Nielsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
22:10  Skindergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:29  Vesterfælledvej  Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld.  
 
23:57  Thyrasgade   Ild i Container  Slukket med HT-rør tilsat skum. 
 
01:37  Ørestads Boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 


