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08:44  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
09:01  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. damp fra bad.  
 
09:03  Rovsingsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:05  Slotsholmsgade  Olie spild   Opsamling af olie samt rengøring af kørebane.  
 
09:31  Lersø Parkallé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:36  Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:48  Lundtoftegade  Røg fra Udhus  Fritliggende Ild i skraldepose, slukket med HT'er tilsat A-skum.  
 
09:53  Lautrupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

11:25  Frederiksberg Runddel  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:52 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm, formentlig udløst af trykfald i forsyningsledningen.   

12:14 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:27  Stæhr Johansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
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13:05  Offenbachsvej  Benzin udslip   Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i  
Brændstofsystemet. 
 

13:18  Høffdingsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  
detektoren.  
 

14:08  Lyongade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt. Røg fra defekt tyverialarmskab. Tekniker tilkaldt.  
 
14:20  Værnedamsvej Eftersyn   Alarmeret til adressen grundet melding om røglugt på trappe. Sprængt adgangsdør via bagtrappe  

for adgang til lejlighed. Konstateret letter røg i lejlighed grundet ovn på pyrolyse program afgiver 
røg. Slukket for strøm via HPFI afbryder, foretaget eftersyn og udluftning samt reetableret dør og 
overdraget skadestedet til politiet.  
 

14:22  Dalgas Boulevard Ild i affald   Ild i affaldsspand i det fri, slukket med HT-rør.  
 
15:01  Støberigade   Ild i lejlighed   Mindre brand i løst bygningsinventar (pap og køkkenskabe), slukket af bygningsarbejder før  

vores ankomst, efterslukket med vandslukker. Udluftet rummet og kontrolleret overliggende 
etager for brand og røgspredning, i.a.b. Foretaget iltbehandling af 1 bygningsarbejder samt 
overdraget vedkommende til ambulancepersonalet. Aftalt med byggepladsledelsen af de vil fjerne 
pap fra etagen inden arbejdstid ophør. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

16:59  Birkedommervej Ild i transformatorstation  Konstateret kortslutning i transformerstation. Rekvireret elværkerne, samt udlagt  
HT-rør og CO2-slukker for sikring. Overdraget skadestedet til elværkerne.  
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18:39  Knippelsbro   Assistance til politiet  Drejestigen rejst for at nedtage banner fra bro. Assistancen udført efter aftale med Københavns  
Politi.  
Afspærret begge indadgående vejbaner for at gøre plads til arbejdet. 
 
 

19:08  Nansensgade   Eftersyn   Blind alarm, idet en hjemmerøgalarm var aktiveret uden påviselig grund. Adgang via åbenstående  
vindue, batteri taget ud af røgmelder intet andet at bemærke. Seddel lagt på stuebord sammen 
med en ny røgmelder.  
 

21:16  Lersø Parkallé   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
21:34  Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:11  HF. Kalvebod   Redning   Stoppet på radio før afgang.  
 
23:20  Nordre Fasanvej  Eftersyn   Mindre brand på offentlig toilet, slukket af portner før HBR ankomst. Eftersyn foretaget, i.a.b. 

 
01:29 Landlystvej  Røg fra skur  Blind alarm, idet en anmelder havde forvekslet damp fra udluftning i bageri, med røg fra brand. 

02:19  Strandlodsvej  Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor personbil kørt ind i container. Patient  
overdraget til ambulancetjenesten. Assisteret politiet med flytning af bil til vejkant, fjernet 
vragdele fra kørebane samt overdraget skadestedet til politiet. 

 

 

  


