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08:18  Skelbækgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:51  Lindevangs Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen 
 
09:26 Bødkerporten  Brandalarm  Blind alarm, grundet vand i kontakt.   
 
09:28  Skelbækgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:44  Frydendalsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
10:04  Kanslergade   Ild i lejlighed   Ild i etageadskillelse (mellem kælder og lejlighed på stueetagen)  

efter håndværkers brug af skærebrænder. Slukket med HT. Loftet  
delvis revet ned ifm slukningsarbejdet. 2 HT udlagt som sikring  
i stuelejlighed. Mindre røgspredning til stuelejlighed.  
Overdraget skadestedet til skadeservicefirma.  

 
10:51  Ole Borchs Vej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:07  Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
11:36  Svenskelejren   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg (røgmaskine).  
 
11:55 Fryden højstien  Brandalarm  Blind alarm, grundet rygning. 
 
12:05 Brøndbyøstervej Oliespild  Opsamliong/oprydning.  
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12:11  Edith Rodes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 

12:25  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

12:28  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 
13:09 Sognevej  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt.  
 
13:21  Krumtappen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:22  Ørestads Boulevard  Brandalarm   I forbindelse med tagarbejde med tagpap, opstår mindre ildløs i  

isolering, slukket af håndværker ved beredskabets ankomst.  
Foretaget udluftning af røg i bygning. Ligeledes foretaget  
eftersyn, intet at bemærke.  

 
13:25  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:25  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved fejlbetjening af anlægget.  
 
14:02  Kronprinsensgade  Eftersyn for gaslugt  Utæt 500 g gasflaske i det fri. Flasken tømt og eftersyn foretaget, iab.  
 
14:11  Dahlerupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:17 Stationsparken  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
15:21  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.  
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16:03  Sognefjordsgade  Springtæppe   Assistance til Politiet.  
 
16:18 Kirsebærhaven  Brandalarm  Blind alarm, grundet røgkanon. 
 
16:54  Halfdans gade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
17:06  Elga Olgas Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
17:26 Jernholmen  Brandalarm  Blindalarm, grundet rengøring. 
 
18:19  Gothersgade   Ild i olielampe   ild i olielampe i det fri, slukket med et brandtæppe. Foretaget eftersyn, iab.  
 
18:40  Peter Graus Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
18:49  Colbjørnsensgade  Eftersyn   Assistance til politiet. 
 
19:42  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning (popcorn).  
 
19:59 Catherine Booths vej Brandalarm  Blind alarm, grundet rengøring. 
 
20:12  Dal gas Have   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
22:27 Nordstjernevej  Brandalarm  Blindalarm, grundet madlavning. 
 
22:51  Borgergade   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
23:15  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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01:27 Park Alle  Ild i skraldespand slukket med et HT-rør.  
 
01:43  H.C. Hansens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget  
 
05:43  Sorte dam Dossering  Ild i affald   Ild i affald i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
06:02  Elga Olgas Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen  
 
06:33  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
07:09 Stamholmen  Brandalarm  Blindalarm, grundet test af røgkanon  
 

 

  

 

 

 

 

 

 


