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08:17  Løvstikkevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning. 

08:19 Damgårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikkers arbejde på stedet havde udløst alarmen. 

10:13  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst.  
 
10:56  Amagergade   Røg fra bygning  Ved ankomst tages imod af personale, som fortalte at der var røg i teknikrum på 1 sal. Indsat 1 tur  
     til lokalisering af årsag til røgudvikling. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at  bemærke.  
     Konstateret af HFI relæ der dækkede teknikrum var slået fra. Aftalt med institutionsleder at de selv 
     kontakter elektriker, for tilsyn af installationer. Skadestedet overdraget til politiet. 

 
11:01  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
13:55 Høvedstensvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet rygning. 

14:50 Oldbuen  Ild i bil  Mindre ildløs i instrumenter i personbil, slukket med 1. HT. 

18:28  Herholdtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
18:54  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
20:07  Julius Andersens Vej  Brandalarm   Ild i skraldespand, slukket med vandfyldt slangevinde. Lokale udluftet med overtryksventilator.  

Skadestedet overdraget til politiet. 

20:29 Bytoften  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 
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20:30  Sundholmsvej   Brandalarm   Konstateret røg på værelse, fundet og vækket beboer og hjulpet denne ud. Beboer tilset og  
vurderet at der ikke var behov for ambulance. Personale ville tilse personen løbende. Foretaget 
eftersyn af bordplade, hvor der havde været mindre ildløs, intet at bemærke. 
 

22:14  Løvetandsvej   Røg fra Lejlighed  Ild i juletræ, slukket med en spand vand. Foretaget eftersyn samt ventileret og udluftet lejlighed og  
trappe. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma.  
 

22:43  Holsteinsgade  Ild i affald   2. lysarmaturer smeltet i kælder nedgang. Strøm til armaturer var afbrudt. Foretaget eftersyn, intet  
     at bemærke. 

 
22:51  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
23:53  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  

00:36  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
01:51  Hermodsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
02:34  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
  
02:41  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
07:38 Frimestervej  Vandskade  Eftersyn af mindre vandskade, beboer håndtere selv opgaven. 
 


