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10:22  Bådehavnsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv.  
ankomst.  

 
10:26  Agnes Henningsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 
11:56  Nygårds vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:21  Agnes Henningsens Vej  Brandalarm   Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget  

eftersyn, samt udluftning.  
 
14:30  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 
14:33  Amagerbrogade  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.  
 
15:32 Oksens Kvarter  Eftersyn  Ild i friture, slukket med ved ankomst, en person kørt på hospitalet med brandskade. 
 
15:48 Landlystvej/Vigerslevvej Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
15:51  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig varme fra defekt  

ovn.  
 
16:42  Holmens Kanal   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
16:49 Glostrup Station Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør. 
 
17:12  Dige vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
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17:19  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
17:43  Roskildevej   EL-installation-Brand  Ild i el-tavle, slukket med CO2 slukker. Lokale udluftet ved hjælp af  

naturlig ventilation.  
 
7:52  Holmens Kanal   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
18:35  Husumvej   Olie spild   I forbindelse med asfalt arbejde, har traktor spildt ca. 200 Liter primer  

(Tjære). Udlagt absodan for opsamling af spild.  
Skadestedet overdraget til Københavns Kommune.  

 
22:07  Nørre Sø gade   Redning-Drukneulykke  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  

ikke at være korrekt.  
 
23:24  Øster Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren.  
 
00:01  Rosenørns Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren.  
 
02:15  Vigerslev Allé / Fengers vej Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med HT-rør.  
 
02:56  Njalsgade   Oversvømmelse  Vandhane i badeværelse stod og løb, der var ingen afløb i gulv.  

Opsuget ca. 30 liter vand med vandstøvsuger, samt hjulpet beboere i  
underliggende lejligheder med at sætte spande op.  

 
04:43  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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05:21                  Kalvebod Brygge Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:50                  Horse vænget Røg fra butik  Ild i kost i baggård, slukket med lidt vand. 

 

 

 

 

 

 


