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08:40  Upsalagade  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
       forsyningsledningen. 
  
08:44  Brolæggerstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:27  Asger Jorns Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
09:32  Backersvej   Ild i el installation Mindre eksplosion i el-skab. Slukket med Co2 slukker. Eftersyn foretaget med    
       termisk kamera. Intet at bemærke.  
 
10:47  Stevnsgade  Eftersyn   Mindre ildløs på toilet på 3. sal, slukket af pedellen før beredskabets ankomst,   
       startet udluftning af forrummet. Skolen evakueret. Skadestedet overdraget til  
       politiet.  
 
11:46  Hannemanns Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:23 Tybjergparken Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:30 Industriparken Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde.  
 
12:46  Humletorvet  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:48  Flæsketorvet  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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13:35  Nordre Fasanvej  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen. 

 
16:15 Strandskolevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:27  Øster Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
17:47 Siestavej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var blevet ramt af en palleløfter. 
  
18:25  Øster Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
19:38  Øster Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
21:30  Amagertorv  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

22:02  Svenskelejren  Bål på gade  Ild i mindre bunke aviser, slukket af politiet inden brandvæsenets ankomst. 
  
22:15  Voldgården   Ild i lejlighed  Ved beredskabets ankomst, kunne der ses lettere røgudvikling fra lejlighed. Ved   
       eftersyn viste det sig, at være glemt gryde på komfur. Beboer opholdte sig i  
       lejligheden. Der blev foretaget udluftning af lejlighed. beboer overdraget til politiet.  
       Ikke behov for skadeservice. 
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22:39  Ryesgade   Ild i bygning  Ildløs i snedkerværksted. Ved beredskabets ankomst ses tydelig røgudvikling fra  
       bagbygning. Indsat med et HT-rør til udvendig slukning. Skabt adgang til værksted.  
       Ingen brandspredning til beboelsesejendom. Værksted brandskadet. Beredskabet  

Skalsikrer ved afdækning af varmesprængte ruder i baggård. Skadestedet 
overdraget til politiet.  
 

23:14  Oehlenschlægersgade  Ild i lejlighed  Ved nærmere eftersyn, viste det sig at være madlavning der var årsag til  
       røgudvikling fra lejlighed. Intet foretaget.  
 
00:21  Center Boulevard  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
02:26  Borgervænget  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
06:15  V.E. Gamborgs Vej  Ild i knallert  Ild i el-cykel, slukket med et HT-rør. 

07:25 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet boldspil.  
 
 

 

 


