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10:02  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:18  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:43 Lodsvej  Ild i affald  Ild i spand med olieklude, slukket med 1 x HT-rør.  
 
12:19  Troels-Lunds Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:34  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
13:14  Strandgade   Eftersyn   Ild i askebæger på fortov, slukket med vandslukker.  
 
13:17  Ågade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
14:41 Tårnvej  Elevator stop  En person udtaget af elevator.  
 
14:58 Motorring 3  Trafikulykke  Tre køretøjer impliceret i en trafikulykke. 2 personer i den ene bil. Foretaget frigørelse ved at åbne dør  
       med frigørelsesværktøj. 2 patienter overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget oprydning af  
       vragdele og saneret spild med absodan. Skadestedet overdraget til poltiet.  
 
15:49  Sandholmtvej  Røg fra Villa/Rækkehus  Røg fra taget på rækkehus, konstruktionsbrand fundet med termisk kamera. 1 m2 tagsten fjernet og  
       mindre brand i tagkonstruktionen/skunkrum slukket med 1 x HT-rør.  
 
16:02 H.J Holst vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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16:21 Hallingparken  Naturbrand  Ild i 20 m2 græs og hæk, delvis slukket ved beredskabets ankomst af beboere. Efterslukning foretaget  
      med 9l vandslukker.  
 
17:12 Holbækmotorvejen Naturbrand  Røg fra varevogn, som holder i nødsporet på grund af varm olie på udstødning. Intet for beredskabet. 
 
18:51  Rosenørns Allé / Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
  Gyldenløvesgade  
 
21:36  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
22:15 Avedøre Tværvej / Naturbrand  Ild i 10 meter hæk, slukket med 1 x HT-rør.  
 Voldgaden 
 
23:19  Peter Bangs Vej  Ild i bil  Ild i generator på bil. Slukket med CO2 slukker og 1 x HT-rør. 
 
23:39 Strandmarksmark Eftersyn  Røg på grund af brændt brød. Efterslukket med vandslange.  
 
00:56 Avedøre Tværvej / Naturbrand  To mindre naturbrande, slukket 1 x HT-rør.    
 Voldgaden 
 
02:13  Ingemannsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.  
 
06:17  Dalgas Have   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 
 
07:50 Ovengaden Neden Vandet Oliespild  Observeret spild af ukendt væske i kanalen på en strækning på 100 meter. Indkapslet spildet med  
       flydespærre og slamsuger rekvireret for opsamling.  Politiet og havnefoged informeret.  


