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08:06  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra ovn der  
var ved at blive renset. Foretaget eftersyn, iab.  

 
09:19  Randersgade   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af afbrænding af  

papir under melder. Foretaget eftersyn, iab.  
 
10:01  Stengade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  

af anlægget  
 
11:22  Voldboligerne   Eftersyn   Foretaget eftersyn i opgang på grund af svag røgudvikling opgang.  

Konstateret røglugten stammede fra tagdækker der brændte tagpap  
på udhæng ved trappe. Foretaget eftersyn, iab.  

 
11:49  Christian Winthers Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient  
 
12:39  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet sprinklerrørsystemet var påkørt i P kælder. Der  

blev iværksat lukning af hovedforsyningen i sprinklercentralen for  
hindring af vandskade i p kælder. Dansk Sprinklerteknik rekv. Og  
drift ansvarlig orienteret. 

 
13:40 Brostykkevej  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
13:48  Rådhuspladsen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra biopejs.  
 
14:16  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen  
 
16:39  Lindevangs Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning  
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17:04  Hammelstrupvej  Eftersyn   ild i flæskesteg i ovn, slukket med lidt vand. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. 
 
17:05  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
17:11  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm idet et alarmtryk var blevet påkørt af rengøringsvogn  
 
17:21  Nyropsgade   Brandalarm   Vesterbros sprøjte afsendt til samme adresse som Fælledvejens  

Sprøjte, ved en fejl hvorfor sprøjten blev stoppet.  
 
17:41  Ved Bellahøj Nord  Ild i container   Ved ankomst viser det sig, der ikke er ild i container men  

afbrænding af fyrværkeri.  
 
18:22  Langebrogade   Trafik ulykke  Færdselsuheld med Eneuheld hvor køretøj var kørt ind i stolpe, ingen fastklemt ved  

Beredskabets ankomst. Overdraget personen til  
ambulancepersonalet. Udlagt Absodan på oliespild og opsamlet  
dette. Bilen skubbet ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
19:06  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:19  Øster Voldgade   Ild i affald   Ild i affald i det fri. Ved ankomst konstateres der mindre brand i  

bildæk. Slukket med et højtryksrør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
20:02 Kanal Holmen  Brand alarm  Blind alarm, grundet sprængt vandrør. 
 
21:46 Teglholmsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
22:38  Midt fløjene   Brandalarm   ild i skraldespand på værelse. Slukket før brandvæsnets ankomst.  
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00:09 Ny ager vænge  Brandalarm  Blind alarm, grundet defekt lysarmatur. 
 
01:58  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  

beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 
02:41  Balders gade   Ild i affald   Ild i affald i skraldespand, i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget  

eftersyn, iab.  
 
04:36  Livornovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
 
07:51 Hvissingegade  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst.  
  

 

 

  

 

 

 


