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08:40 Syd holmen  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt  
 
09:48  Ragnhildgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
12:19  Slesvigsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren  
 
12:51  Fort kaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
13:00  Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning. 
 
13:26 Kløverprisvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. Gruppen frakoblet.  
 
13:33  Fort kaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
14:58  Bredgade   Brandalarm   Ej i brug, stoppet på radio. 
 
15:11 Hermods Alle  Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk aktiveret. 
 
16:11 Helseholmen  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
16:35  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
18:58  August Wimmers Vej  Bygn.brand   Mindre brand Mindre brand i plast på tændt kogeplade, slukket før  

brandvæsenets ankomst. Lejlighed udluftet og beboer efterset af ambulancepersonale  
 
19:33  Amagerbrogade  Eftersyn   Eftersyn for røg i lejlighed, det viste sig at være fra brændt mad i ovnen. Lejlighed udluftet  
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19:47 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt. 
 
22:44  Tranum parken  Røg fra Lejlighed  Mødt men ej i brug 
 
23:00 Holsbjergvej  Brand i affald  Ild i haveaffald, slukket med et HT-rør.  
 
00:08  H.C. Andersens Boulevard Skraldespand i det fri  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør  

02:27  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
05:08  Peder Lykkes Vej  Eftersyn   Eftersyn i lejlighed, muligvis grundet defekt batteri i røgalarm. 
 
07:09 Molbechvej  Gas lugt  Eftersyn med gas detektor, intet at bemærke. 
 
07:47 Priorparken  Brandalarm  Tagdækkere - mindre ildløs - slukket med deres egen pulverslukker. 

GOM kontrolleret med termisk kamera. 
 

 

  

 

 

  

 


