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08:05 Motorring 3  Trafikulykke  Trafiklykke med 3 biler impliceret. Sikring af skadested og oprydning foretaget. 2 patienter overdraget  
       til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til poltiet.  
 
09:30 Schradersvej  Eftersyn  Eftersyn af brændeovn. Plastrør bag ovnen var smeltet, som havde forsaget vand på gulvet. Ejer sørger  
        for eftersyn af installation.  
 
10:03  Byparkvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
10:29  Nyborggade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:09  Solbjergvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
11:18 HF. Musikbyen Naturbrand  Mindre brand i hæk, slukket med vand fra vandkande.  
 
12:11 Hans Bogbinders Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:12 Fabriksparken  Trafikulykke  Sikring af skadested og oprydning foretaget. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten.  
 
12:26  Vibeholmsvej   Brandalarm   Elektrisk kortslutning i mikrobølgeovn. En del røg udløste detektor. Mikrobølgeovn fjernet og lokalet  
       udluftet. Politi på stedet.  
 
12:55 Trædrejerporten Eftersyn  Eftersyn for røglugt i fælleslokale. Røgen kom muligvis fra kloakarbejde.  
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14:01  Kompagnistræde  Skorstensbrand  Ild i skorsten. Lift rejst i baggård i Kompagnistræde 6 for rensning af skorsten. Indvendig eftersyn af  
skorsten foretaget med termisk kamera, intet at bemærke. Restaurant (stueetagen) lettere røgskadet 
pga. fjernelse af gløder fra pejs. Lejlighed i to etager (1. og 2. sal) lettere røgskadet. Skadestedet 
overdraget til skadeservicefirma og ejer repræsentant til restaurant og lejlighed.  

 
14:09  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
14:15  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:00  Pile Alle   Brandalarm  Blind alarm, idet alarmen blev aktiveret i forbindelse med strømafbrydelse ved opsætning af ny el- 
       måler. 
 
15:47 Vigerslevvej  Eftersyn  Eftersyn for brandalarm. 1 detektor udløst uden påviselig grund. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke.  
 
16:03  Willemoesgade  Eftersyn   Eftersyn for skorstensbrand. Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
       ikke at være korrekt. Eftersyn af skorsten og inspektionslem foretaget, intet at bemærke.  
 
16:12  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.(røgmaskine).  
 
16:59  Havneholmen   Røg fra Butik   Røglugt i administrationskontorer og nærliggende butikker. Ved hjælp af ressourceperson fundet frem    
       til teknikrum, hvor ventilator var gået i fejl. Anlægget slukket ved hovedafbryder. Visuel eftersyn  

og måling med termokamera gav intet udslag. Tydelig lugt i ventilationsrum.  
 
17:02  Rathsacksvej   Ild i skraldespand Ild i 50 l skraldespand i det fri slukket med HT-rør.  
 
17:28  Elga Olgas Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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18:18  Odensegade   Eftersyn   Melding om to børn låst inde på toilet. Ved vores ankomst var børnene selv kommet ud. Vi trøstede  
       med hjelme og veste.  
 
19:00  Hejrevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:00 Korsdalsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
22:34  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:13 Vigerslevvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
06:58  Vasbygade   Ild i bil  Melding om ild i bil. Udrykning stoppet da ild meldtes slukket.  
 
07:10  Kantorparken   Røg fra trappe  Melding om røglugt på trappe. Foretaget eftersyn i lejligheder undtaget to, hvor der snusedes gennem  
       brevsprække. Svag lugt af ristet brød, som ikke kunne stedfæstes. Intet udslag på termokamera. 


