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08:19  Lautrupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:53  Allegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  

arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
09:37  Flæsketorvet   ISL-Eftersyn   Ved ankomst konstateres kraftig røglugt i lokalerne. Området  

gennemgået med termisk kamera. Arnested ved køleskab fundet, gået ud af sig selv.  
 
10:41  Amerika Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:47  Hejrevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
10:48  Lollandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
11:04  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:07  Saxogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:15  Dirch Passers Alle Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
12:32  Amagerbro Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
13:51  J.C. Jacobsens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
14:20  Bystævneparken  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
15:27  Herbergvejen   Redn.-Drukneulykke  Melding om hund der var gået gennem isen i sø. Reddet af ejer med redningskrans inden ankomst.  
 
15:46  Nytorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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16:15  Eversvej   Røg fra trappe   Mislykket madlavning. Eftersyn med termisk kamera foretaget, uden konstatering af noget unaturligt.  
 
18:15  Omøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:39  Borups Alle  FUH-Fastklemte  BIL Mindre færdselsuheld, assisteret ambulancetjenesten med 2  

patienter, 1 køretøj sat i vejside og markeret. Skadested overdraget til politiet.  
 
20:20  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
23:53  Edel Sauntes Allé  Naturbrand-Mindre brand  Mindre bål, slukket ved ankomst, overdraget til politiet.  
 
05:27  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
07:16  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 

 

  

 

 

 

 


