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08:53  Nordre Frihavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
  
09:13  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
09:48  Esther Møllers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:55 Kirkebjeg Alle  Brandalarm  Blind alarm ukendt årsag. 
  
11:29  Nordre Toldbod  Olie spild   Olie spild fra lastbil. Opsamlet med absorberingsmiddel. 
  
11:36  Hejrevej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
   
11:55  Skudehavnsvej  Bygn.brand-Butik  Eftersyn og efterslukning efter mindre ild i spånsugningsanlæg. Mindre glødebrand i aftræksrør  

slukket, lokalerne ventileret. 
  

13:01  Pilestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
  

13:22  Overgaden Oven Vandet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
  

13:40  Frederikssundsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:12  Brovænget / Skråningen  Brand  Påkørt el fordelingsskab, ingen brand ved brandvæsnets ankomst.  
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15:00  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
  

17:25  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
  
18:23  Hvidkildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
  
19:03  Jacobys Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
20:38 Egeskoven  Naturbrand  Mindre ildløs slukket med HT. 
  
23:42  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
  
02:25  Heimdalsgade   Brand-Bil i det fri  Ild i 2 personbiler, slukket med 2 HT rør.  
 
07:04  Lyshøj Allé   Person under tog  Personpåkørsel på fjerntogsspor. Assistance til politiet og ambulancetjenesten.  

 

 

  

 

 


