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08:40  Lergravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
09:05  Gammel Mønt   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
09:44  Købmagergade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog røg fra tyverisikrings anlæg for ildløs.  
 
09:44  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
09:50  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra rottegift..  
 
10:16  Rahbeks Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget  
 
10:34 Rypehusene  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

11:30  Vilhelm Thomsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

11:47 Park Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var blevet påkørt. 

13:34 Holbækmotorvej Trafikulykke  Sikring af skadested, samt assistance til ambulancetjenesten 1 pt. med nakkesmerter, samt oprydning af  

     kørebanen, skadested overdraget til politi. 

13:57  Klerkegade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person  
 
13:58  Sveasvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

14:02 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet der formentlig var tale om et trykstød i sprinkleranlægget. 

14:54  Øster Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

15:06 Kalvebod Brygge  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Mindre skade på bil og ingen personskade.  
 
15:14 Hammerholmen Trafik ulykke  Sikring af skadested, samt oprydning på kørebanen. Skadested overdraget til politi. 
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18:19  H.C. Andersens Boulevard Eftersyn  Rejst dreje stige for eftersyn af murværk / sålbænk ved vindue i 1 sals højde, efter borger næsten var blevet  
     ramt af nedfalden stykke mur.  Fjernet nogle stykker af murværket ved sålbænk. Politiet afspærrede området  
     og overtog skadestedet.  
 
18:22  Griffenfeldsgade  Brandalarm   Alarm aktiveret p.g.a. glemt karklud i tændt ovn.  
 
20:55  P. Knudsens Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
21:06  Frederiksberg Alle  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
     intet at bemærke  
 
23:08  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen 
     Skadestedet overdraget til politiet. 
 
23:08 Gammel Landevej Ild i bygning  Eftersyn foretaget i bygningen og på tag med termisk kamera. Intet at bemærke. 

00:09  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen  
 
00:21  Jydeholmen   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
00:34  Galionsvej   Ild i skib  Ved beredskabets ankomst er der røgudvikling fra kahyt på 50 fods sejlbåd. Udlagt HT-slange og sendt  
     røgdykkerhold ind for lokalisering af ildløs. Ilden var dog gået ud af sig selv, men hele kahytten var  
     brandskadet . Åbnet luger og ventileret båden med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til politiet  
 
03:44  Sundbygårdsvej Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03  


