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08:32  Nyborggade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  

 
08:51  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:21 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmskab var aktiveret af tekniker, som foretog test.  
 
09:47  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:51  Brolæggerstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt  

på detektoren.  
 
10:09  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
10:33  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:50  Brolæggerstræde  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
11:55  Vilhelm Thomsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:59  Nordre Fasanvej  Gaslugt  Eftersyn for gaslugt, foretaget eftersyn i kælder, hvor der var en umiskendelig lugt af benzin,  

formentlig fra kloak. Skyllet to vandlåse, og luftet ud.  
 
12:15  Borgbjergsvej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, ved ankomst til adressen, kom der kraftig røg fra lejligheden 4. th. 2 røgdykkerhold  

indsat til personeftersøgning, intet fundet. Branden blev slukket med 1. HT rør, lejligheder udluftet. 
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13:02 Tæbyvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
13:39  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:20  Christianshavns Voldgade  Gaslugt  Gaslugt i ejendommen, lugten kommer igen hver gang vinduer og døre lukkes. Vi undersøgte kælderen  

og de kælderrum vi kunne komme ind i. Sidste rum gav kraftig udslag, og døren blev åbnet, - rustet 
camping gas 450 g fundet i kasse. Udluftet med ventilator- beboerne overtager.  

 
17:56  Sjæleboderne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:00  C.F. Richs Vej   Oversvømmelse  Utæthed i skjult vandrør på 2. sal. Vand trængt igennem teknikrum til kælder, hvor vandet løb i afløb.  

Lukket for vandet. Beboer havde rekvireret VVS.  
 
20:43 Seminarievej  Ild i knallert  Ild i knallert i skovområde, slukket med 2 x 9 liters vandslukkere.  
 
21:08 Holbækmotorvejen Trafikulykke  Sikring af skadested. Bilist har ramt autoværn. Politi på stedet. Bilen flyttet ind i nødspor.   
 
21:46  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:01  Danasvej   Ild i skraldespand Ild i container slukket med 1 HT. Container trukket fri fra buskads af forbipasserende inden vores  

ankomst. Foretaget eftersyn i lejlighed, Danasvej 4, 2 th. pga. åbentstående dør i gavl over ildløs.  
Konstateret let røg i køkken. Beboerne sørgede selv for udluftning.  
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02:12  Højdevej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, årsagen var at, der var gået overgang i 2 stk. litium batterier der var til opladning.  
Bordet batterierne stod på var blevet antændt. Lejligheden og opgangen blev udluftet. 2  
personer fra lejlighed lettere røgforgiftet - kørt på Amager Hospital. Skadeservice overtog skadestedet.  

 
06:33  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra vaskemaskine. 

 
 
 


