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Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

09:40 Vandkunsten Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. 

10:18 Asger Rygs Gade Bygningsbrand-Etageejendom Røgudvikling fra lejlighed grundet glemt mad på komfur. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

15:34 Fabriksparken Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

15:47 Helgolandsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. 

18:13 Nygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af antændt tændstik. 

19:28 Næstvedgade ISL-Forespørgsel Røgudvikling fra tørretumbler. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

20:47 Ved Ovnhallen Bygningsbrand-Institution Brand i træskur slukket med to HT-rør. Skadeservice tilkaldt. Skadestedet overdraget til politiet. 

21:08 Nyborggade Bygningsbrand-Etageejendom-
tag 

Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Efter-
syn foretaget, intet at bemærke. 

21:30 Halmtorvet Skraldespand i det fri-Brand Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Efter-
syn foretaget, intet at bemærke. 

22:53 Ingerslevsgade Eftersyn Eftersyn foretaget efter mindre brand i ovn, intet at bemærke. 

23:00 Frederik V's Vej Container i skur-Brand Mindre brand i affald slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet. 
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23:10 Frederikssundsvej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Efter-
syn foretaget, intet at bemærke. 

23:17 Midtfløjene Container i det fri-Brand Brand i mindre skur slukket med to HT-rør.  

00:20 Julius Thomsens Plads Ass.-A-sprøjte Spuling af vejbane for politi. 

03:15 Centerparken Eftersyn Røglugt i opgang. Ved eftersyn finder man en tørkogt gryde. Lejlighed og opgang ventileret. 

03:22 Christianshavns Torv Skraldespand i det fri-Brand Mindre brand i affald slukket med et HT-rør. 

03:55 Herstedøstervej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

04:00 Naverland Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

07:17 Guldborgvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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