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09:57 Betty Nansens Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:02 Amager Strandvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:31 Ulsøparken  Eftersyn  Ild i gryde og emhætte, slukket af beboer før Beredskabets ankomst. Efterslukket og ventileret  

køkken. Overdraget til skadeservice. 

14:22 Niels Ebbesensvej Eftersyn  Mindre røgudvikling fra vaskemaskine. Strømmen frakoblet og eftersyn foretaget med termisk  

kamera. 

14:48 Rådhusstræde  Eftersyn  Lukning af utæt brandhane. 

15:55 Frederiksgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:26 Gammel Kongevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

21:00 Midtermolen  Oliespild  Oliefilm på vandoverfladen i havneområde. Ej mulighed for opsamling grundet lille mængde. 

00:35 Frederikssundsvej Bygn. Brand  Anmelder mener at kunne lugte røg i ejendommen. Rundering i ejendom og område omkring,  

mindre glødebrand i skraldespand fundet, slukket med vandslukker. 

00:54 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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01:57 Alhambravej  Ild i lejlighed  Ved ankomst konstateres kraftig ild i lejlighed, politiet iværksat evakuering under branden og  

naboopgang. Telefonisk kontakt med beboer der opholder sig i lejligheden. 2 røgdykkerhold indsat  

til personredning, 2 personer reddet ud og overgivet til ambulancetjenesten. Taktisk reserve  

tilkaldt, risiko for brandspredning til tag, ej indsat. Drejestige rejst for eftersyn og sikring af tag,  

mindre slukning foretaget af tagrender, altaninddækning mv. 5 lejligheder og loft gennemset for  

personer og røgspredning. Opgang og lejligheder ventileret med overtryksventilator. 

     Skadeservice tilkaldt og indsat.  

04:09 Alhambravej  Eftersyn  Eftersyn på tidligere brandsted, intet fundet. 

06:52 Bødkerporten  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


