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08:37  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
08:49  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
09:37  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
09:56  Valby Torvegade  Brandalarm  Ildløs i madvarer, slukket af personale før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftet lokale. 
 
10:07  Meinungsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:13  Stationsporten   Røg fra Butik   Røgudvikling fra hæveautomat, eftersyn. 
 
10:29 Svendebjergvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere 
 
10:40  Kisum Parken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren 
 
13:47  Havnegade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
13:50  Helseholmen   Container i det fri  Assistance til St. Hv. til udluftning af lagerhal 
 
13:52  Ryparken   Brandalarm  Blind alarm idet en håndværker havde aktiveret alarmtryk i forbindelse med reparation af væg. 

Foretaget eftersyn, iab. 
 
14:03  Glentevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 
14:30  Kalvebod Brygge  Brandalarm  Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra opvaskermaskine. 
 
14:33  Andebakkesti   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
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14:45  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp bad 
 
15:39  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 
17:37  Ryesgade   Ild i lejlighed  Mindre røgudvikling fra elinstallation bag rørkasse i køkken.  

Afbrudt for strømmen til lejligheden, hvorefter røgudviklingen stoppede. 
Foretaget eftersyn, iab. 

 
17:41  Sankt Hans Gade  Gaslugt  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste 

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
18:26 Frederikssunds motorvejen Trafik ulykke  sikring af skadested, oprydning. 
 
22:01  Skindergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:14  Sankt Annæ Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:46  Nyhavn   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
23:24  Mjølnerparken   Eftersyn   Røglugt på trappeopgang. Eftersyn af opgang, nabo opgange og kælder. i.a.b. 
 
23:59  Parkstien / Hf. Bergmanns have Bil i det fri  Ild i bil, Slukket med HT-rør, bil ved siden af varmeskadet på venstre side 
 
00:04  Overgaden Oven Vandet  Drukneulykke  Person var faldet i vandet og lå mellem båd og kajkant. Person taget 

op af vandet og overleveret til ambulancetjenesten. Personen var 
ved bevidsthed og kunne selv gå til ambulancen for eftersyn. 

 
00:18 Folehaven  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
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03:02 Rosenhøj  Brandalarm  Defekt el-kontakt, eftersyn. 
 
06:57  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


