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DØGNRAPPORT Vagtdøgn:  kl. 08:00 den 28. januar 2022 til kl. 08:00 den 29. januar 2022 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:55 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:22 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på        
detektoren. 

10:33 Muslingevej FUH-Fastklemte BIL Trafikulykke mellem lastbil og personbil. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.                     
Ingen personskade. 

10:37 Lautrupsgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

10:38 Vodroffsvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:45 Esther Møllers Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på        
detektoren. 

11:57 Birkelundsvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

12:57 Bodenhoffs Plads Eftersyn Mindre brand i komfur var slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at          
bemærke. 

14:13 Asger Jorns Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:17 Smallegade Eftersyn Mindre brand slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

15:21 Dalgas Have  Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 
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16:03 Østbakkevej Min. forurening-v/FUH Trafikulykke mellem to personbiler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.                               
Ingen personskade. 

16:09 Kattesundet Skraldespand i det fri-Brand Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør. 

16:39 Fensmarkgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:43 Ryesgade Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af mindre brand i affald. Slukket ved                 
Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

18:44 Vigerslev Allé Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. 

19:30 Hørhusvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

20:12 Adelgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

20:22 Kalvebodvej Brand-Bil i det fri Brand i bil slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet. 

21:45 Østrigsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.         
Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

22:05 Kalvebodvej Min. forurening-v/FUH Oprydning efter tidligere brand 
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22:10 Ved Amagerbanen Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.         
Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

23:44 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

03:03 Ørestads Boulevard Skraldespand i det fri-Brand Brand i skraldespand slukket med vandslukker. 

05:04 Richard Mortensens 
Vej 

Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

06:36 Strandfogedvej Min. forurening-v/FUH En personbil i soloulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til   
ambulancetjenesten. 
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