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08:15  Nørre Voldgade  Røg fra Lejlighed  Objekt anbragt på tændt el-komfur. Beboer havde selv slukket branden og foretaget udluftning.  

Udlagt HT-rør til 4. sal, tilset anmelder og foretaget eftersyn. Udlagt vejbump og advarselsskilte på 
Nørre Voldgade. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

09:00  Suhmsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:31  Dahlerupsgade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:17  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
10:36  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:49 Nygårds plads  Brandalarm  Blind alarm pga. madlavning. 
 
13:27  Howitzvej   Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
14:58 M Bechs alle  Brandalarm  Blind alarm. Brandtryk taget uden grund. 
 
15:11  Sundparken   Brandalarm   Gryde med indhold brændt på. Gryde båret ud på altan. Foretaget eftersyn og udluftning. Beboer,  

der var faldet i søvn, ønskede ikke assistance fra sundhedsvæsenet. Beboeren åbnede selv døren 
for brandvæsenet. 
 

16:22  Per Henrik Lings Allé  Brandalarm   Sprøjten Ø sendt på brandalarm. Ved dennes ankomst røg i teknikrum i kælder og trappe. Kaldt ISL  
Ø. Ved dennes ankomst meget kraftig røgudvikling fra brønd. Opgraderet til niveau 2 udrykning, da 
der frygtedes kælderbrand. Ved nærmere eftersyn ild i affald i regnvands brønd. Brønden først  
fejlagtigt angivet som fedtudskiller fra restaurant. Slukket med skæreslukker tilsat skum udefra.  
Udluftet kælder og trappe med el-ventilator fra sprøjten F. Diverse porte åbnet af driftstekniker 
Michael Jensen ansat i Parken.  
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17:43 BRØNDBYVESTERVEJ Eftersyn  Mindre ildløs i køkken, slukket ved ankomst, efterslukning foretaget. 1 person med mindre  

brandsår efter vand i frituregryde. personen er overgivet til amb og kørt på hosp. 
 
17:45  Jens Jessens Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
18:11  Upsalagade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
19:07 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm pga. damp fra bad. 
 
20:26  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:36 Nyvej  Brandalarm  Blind alarm pga. anlægsfejl. Eftersyn samt tilkald af teknikker. 
 
21:43  Parmagade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
00:30 Avedøre Tværvej Ild i bil  Overtændt personbil ved ankomst. Politi mødt ved ankomst. Slukket med 2 HT + HT skum. 
 
02:17 Dortheavej   Bål på gade   Ild i container med pap. Slukket med HT-rør. 

03:09 Bredager  Brandalarm  Blind alarm, muligt trykstød i vandforsyning til sprinklersystem. 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 

 


