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09:04  Richard Mortensens  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved HBR ankomst.  
 
10:09  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:48  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:55 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
12:17  Silkegade   Brandalarm   Ved ankomst oplyser vagten der har været ild i olie på pande, er slukket.  

Området gennemgået, lettere røglugt. Anlæg reetableret.  
 
12:22  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  

beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 
12:33  Istedgade   Oversvømmelse  Ved ankomst var VVS-montør ankommet, ej i brug.  
 
13:56 Avedøre Havnevej Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
14:13  Bellmans gade   Redning Andet   Ældre mand faldet i vandet, hjulpet på land af vidner. Tilset og overdraget til ambulancetjenesten.  
 
14:22 Nørrekær  Brandalarm  Ild i halm under halvtag. 
 
15:26  Øster Voldgade   Assistance   Assistance med lukning af nøgleboks.  
 
15:27 Brøndbyøstervej Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.   
 
16:52  Tømmergravsgade  Eftersyn   Kortslutning i kontakt/sikringsanlæg på elværk Anlæg udkoblet af driftspersonale, 

gennemgået med termisk kamera, intet fundet.  
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17:29  Hejrevej   Eftersyn   Eftersyn for røg fra el-skab i det fri. Foretaget eftersyn og ikke konstateret røg. 
Strømmen var gået i området. Overdraget skadestedet til Radius.  

 
17:55  Brede gade  Brandalarm   Ved ankomst, alarm på skab. Ingen adgang til brandcentral grundet manglende nøgle, 

dør afmonteret for adgang. Fundet vandskade på toilet, afhjælpning iværksat med  
vandskademodul og aftalt at beboer kontakter kollegiets administration.  

 
18:05  Holger Danske vej Eftersyn   Eftersyn efter røglugt fra stikkontakt. Efterset med termisk kamera, intet fundet.  
 
19:23  Australiensvej   Eftersyn for gaslugt  Foretaget eftersyn for gaslugt i hele ejendommen, uden at kunne konstatere gaslugt.  
 
21:16  Ørestads Boulevard  Person under tog  Assistance til ambulancetjenesten med løft af person fra spor til perron.  
 
22:00  Østerbrogade   Eftersyn   Foretaget eftersyn for ammoniak lugt på bagtrappen. Fundet to  

poser med byggeaffald, som indeholdte rengøringsklude som  
lugtede af ammoniak. Bedt beboer om af fjerne affald fra  
flugtvejen. Trappen udluftet.  

 
22:22  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet  
 
23:07  Dige vej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
02:04  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
03:52  Gasværksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
07:19 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.  
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07:22  A.C. Meyers Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren  

 
07:27  Støbegodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
07:29  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 
  

 


