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08:14  Ryvangs Allé   Benzin udslip   Mindre diesel spil fra passagerbus. Defekt brændstofslange. Udlagt absodan og opsamling i lukket  
beholder.  
 

08:53  Randersgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:36  Frederiksgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
11:04  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
11:46 Hvidovrevej  Trafik ulykke  Trafik ulykke med 3 køretøjer, beredskabet assistere med sikring af skadestedet, samt assister med  

     håndtering af tilskadekommen personer.  Efterfølgende ryddes kørebanen for vragdele ifølge aftale 

     med politi. Politi overtager skadestedet. 

11:56  Nørre Allé   Trafik ulykke   To biler kørt sammen. Der foretages mindre oprydning og sikring af skadestedet. Ambulance  
tilkaldt til stedet. Politiet er ikke mødt på skadestedet.  
 

11:58  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

12:26 Galgebakken Vester Ild i bil  Ild i personbil slukket med 1. HT 

12:40  Amager Strandvej Ild i affald  Ild i skraldespand. Slukket med et HT rør.  
 
12:51  Axel Heides Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen. 
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13:21  Blegdamsvej   Trafik ulykke   Motorcykel påkører bil. Intet foretaget fra beredskabet.  
 
13:51 Hvidkildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  

udførelse af andet arbejde. 
 

14:02 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Trafik ulykke med 5 køretøjer, beredskabet assistere med sikring af skadestedet. Efterfølgende  

     ryddes kørebanen for vragdele ifølge aftale med politi. Politi overtager skadestedet. 

14:04  Torvegade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
14:41  Sjælør Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
15:07 Nyvej  Trafik ulykke  Trafik ulykke, beredskabet assistere med sikring af skadestedet. Efterfølgende  

     ryddes kørebanen for vragdele ifølge aftale med politi. Politi overtager skadestedet. 

15:57 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra rengøring. 

16:09  H.C. Andersens Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:10  Engvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
16:27 Nørre Alle  Ild i container  Ild i skraldespand, slukket med 2 x vandslukker. 

17:44  Georginevej   Ild i lejlighed  Mindre ildløs på altan. Slukket med et HT rør. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.  
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18:03  Roskildevej   Ild i bil  Ild i bil. Ved ankomst kunne vi konstatere, at det drejede sig om en overophedet køler som var læk.  
Udlagt 1 pose Absodan for optagning af kølervæske. Ejer tilkalder Autohjælp.  
 

18:55  Saxogade   Brandalarm   Detektorer udløst, grundet at der havde været ild i papirs dug under personalefest. Var slukket ved  
vores ankomst og delvis udluftet.  

 
19:52  Rådvadsvej   Ild i græs  Mindre naturbrand. Ved vores ankomst er der tømt en grill mellem nogle trær og noget buskads.  

Branden slukket med 1 HT.  
 

20:28  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

20:43  Hothers Plads   Ild i skraldespand Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand. Ved ankomst er der ild i en skraldespand, der er  
antændt af en engang grill. Slukket med 1. HT. Politiet overtager.  
 

20:44  Studsgaardsgade Ild i skraldespand Ved ankomst er der ild i fristående 10 fods container. Det er blandede materialer der brænder,  
slukket med 1. HT tilsat A-skum. Eftersyn foretages med termisk kamera, der er nu 30 grader i 
containeren og vi forlader skadestedet. 
 

21:07  Frederiksborgvej Ild i affald  Mindre anlagt bål. Slukket ved beredskabets ankomst.  
 
23:07  Nordre Fasanvej  Trafik ulykke  Trafik ulykke med 2 biler. Skadested afspærret. 2 biler involveret med i alt 7 personer. 1 PT kørt på  

hospitalet. Vejbanerne ryddet for vragdele. Politiet overtager skadestedet.  
 

03:57  Tomsgårdsvej   Ild i skraldespand  Ild i to skraldespande ved beredskabets ankomst. Slukket med et HT rør.  
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05:48  Nyborggade   Røg fra Lejlighed  Ild i butik ved beredskabets ankomst. Indsat et røgdykkerhold med HT rør til udvendig slukning, via  
knust rude fra forsiden. Røgspredning til overliggende beboelse. Indsat et røgdykkerhold til 
evakuering og eftersyn for mulig brandspredning i etageadskillesen. Foretaget eftersyn i baggård. 
Intet at bemærke. Butik udbrændt i stueetagen og lettere røgspredning til 1. sal.  
Lejlighed. Grundet utætheder i konstruktionen. Skadestedet overdraget til politi. 

 
   


