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08.02  Solvangsvej   Gasudslip   Overgravet gasledning på villagrund. Afspærret området og udlagt sikringsslange. HMN gasteknik  

tilkaldt og overtager skadestedet. 

08:15  Reventlowsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra tyverisikringsanlæg. 

08:16  Peder Lykkes Vej Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

09.22  Axelhøj   Eftersyn   Stoppet før ankomst. Ej i brug. 

09:30  Nybrogade  Røg fra kælder  Blind alarm, idet anmelder antog røg fra tyverisikringsanlæg som ildløs. 

10:17  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

10:37  Drejøgade   Eftersyn  Efterslukning og kontrol på tidligere brandsted. 

10:48  Hillerødgade   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt i området. Anvendt gasdetektor, intet fundet. 

11:00  Stormgade   Eftersyn  Konstateret at røglem manglede strøm, denne reetableret. 

11:50  Kastelsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund. 

12.37  Stamholmen  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund. 

12:44  Nordre Frihavnsgade  EL-instal.-Brand  Ild i tørretumbler i møntvaskeri. Tøj båret til fortorv og slukket, vaskeri udluftet med 

overtruksblæser. 

14:48  Hedegaardsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:06  Frankrigsgade   Ild i lejlighed   Beboer havde antændt papir på kogeplade, slukket i vask før ankomst. 

15:43  Nordre Frihavnsgade  Røg fra Lejlighed Kontrol af lejlighed over tidligere brandsted. Lejligheder og bagtrappe gennemgået og udluftet. 
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16:56  Byhøjen   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt, intet udslag på detektor, intet foretaget. 

16:57  Classensgade   Eftersyn  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers 

arbejde tæt på detektoren. 

17:02  H.C. Andersens Boulevard  Brandalarm   Anden årsag til blind alarm. 

17:14  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

17.36  Stamholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp. 

18:03  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

18.39  Paradisvej   Bål på gaden   Mindre bål på gaden, slukket med HTér. 

19:04  Jesper Brochmands Gade  Brand-MC/Knallert  Ild i 2 knallerter på materialeplads, slukket med højtryksrør. 

21:29  Midtfløjene   Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

23:45  Heimdalsgade  Brand-Bil   Ild i 2 biler, slukket med HTér. 

01:49  Slotsgade   Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være 

korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

Tændt olielampe placeret på gesims i 3. sals højde. Eftersyn foretaget af lejlighed, 

overgivet til politiet. 

YDERLIGERE INFORMATION: 

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


