
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

11:45 Mjølnerparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

13:02 Godthåbsvej Forurening Oprydning efter trafikulykke.

13:03 Sundparken Ass. til ophjælpning Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

13:04 Lundtoftegade Ild i lejlighed

Ved ankomst konstateres ild i lejlighed. Evakuering af to personer på etagen samt slukning med HT 

og ventilering af brandramt lejlighed. 2 personer tilset af ambulance. Eftersyn foretaget, lettere 

røgspredning til de fire ovenliggende lejligheder. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma og 

Politi.

14:33 Folkvarsvej Ild i container Ild i en nedgravet affaldscontainer, slukket med en HT + skum.

15:25 Lundtoftegade Eftersyn Eftersyn for vandskade, overgivet til skadeservice.

18:29 Hemsedalsgade Eftersyn Falsk alarm.

20:51 Peder Lykkes Vej Ass. til ophjælpning Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

23:53 Brøndby Strand Station Ild i skraldespand Udrykningen aflyst inden fremkomst.

00:14 Alsgade Røg på trappe

Melding om røg i opgang. Ved ankomst konstateres røg fra madlavning. Beboer havde slukket 

branden selv. Eftersyn foretaget i den brandramte lejlighed, ovenpå liggende lejlighed samt 

tagkonstruktion (drone med termisk kamera). En person tilset af ambulance. Overdraget skadestedet 

til skadeservice og Politi.
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00:23 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

02:16 Mellemtoftevej Trafikulykke Mindre færdselsuheld - personbil mod træ.

05:43 Kirkesvinget Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

06:14 Rubinsteinsvej Ild i lejlighed

Melding om røg i opgang. Ved ankomst konstateres brand i køkken som beboeren selv havde slukket. 

En person tilset af ambulance. Efterset den brandramte lejlighed samt ovenpå liggende lejlighed. 

Foretaget eftersyn af ventilation på tag med drone med termisk kamera. Overdraget skadestedet til 

Politiet og skadeservice.

11-01-2021 Side 2 af 2


