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08:35  Sønderjyllands Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
frakoblet gruppen. 

 
08:49 Park alle  Brandalarm  Blind alarm, idet et trykstød i forsynings ledningen var årsag til alarmen. 
 
08:50  Peter Graus Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommunes hjemmepleje med flytning af patient.  
 
08:59  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst  
 
09:28  Krausesvej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
  
10:38  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:45  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst 
 
10:57  Klubiensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
11:18  Løngangstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

Detektoren. 
 

11:31  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
12:14  Peter Sabroes Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
12:24  Borgmester Fischers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
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12:29  Lautrupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
12:31  Esther Møllers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

Detektoren.  
 

13:06  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra fjernvarme.  
 
13:06  Tagensvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
13:18  Løngangstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren.  
 

13:24  Kronprinsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

 
13:31  Borgmester Fischers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
15:21 Voldumvej  Ild i kælder  Ild i skraldespand i køkken, slukket med 1. HT. Lejlighed udluftet, skadeservice tilkaldt. Beredskabet 

     opsatte røgalarm. Skadestedet til Politiet. 

15:55  Allegade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

16:01 Islevdalvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker arbejdes på anlægget. 

16:08 Kirkebjerg Søpark Ild i affald  Ildløs slukket før beredskabets ankomst, eftersyn foretaget intet at bemærke. 
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17:05  Hans Knudsens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:23 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm idet et brandtryk aktiveret af beboer ved en fejl. 

17:56  Valbygårdsvej   Røg fra kælder Røg fra kælder viste sig at være ild i en stor el-tavle, som havde bredt sig til kabler mm. Branden  
blev slukket med HT-rør, kælderen udluftet, trappeopgange udluftet, eftersyn i stuelejligheder, 
skadeservice rekvireret, skadestedet overdraget til politiet. 

 
19:11 Tranumparken Røg fra trappe  Mindre røgudvikling fra affaldsskakt, slukket med 1. HT.  Eftersyn foretaget intet at bemærke. 

20:23  Islands Brygge  Ild i skraldespand Brand i skraldespand i det Brand i skraldespand, slukket med HT-rør.  
 
21:18  Slesvigsgade   Brandalarm   Brandalarm udløst pga. fyrværkeri eller lignende, der havde været anvendt til at sprænge  

hoveddør i stykker, skadeservice tilkaldt for afdækning og oprydning, politiet overtog skadestedet.  
 

21:37  Blågårdsgade   Ild i bygning   Ild i fritliggende skur, samt 3 affaldscontainere. Slukket med 2 HT- rør. Foretaget eftersyn med  
termisk kamera, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet. 

 
21:43 Bjørnens Kvt.  Røg fra bygning Ild i køleskab i skur uden forbindelse med bygningen, slukket med 1. HT.  Eftersyn med thermo 

     kamera.  

23:09  Uplandsgade   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

07:48 Store Kongensgade Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
frakoblet gruppen.  


