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Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

13:08 Dirch Passers Allé Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

14:22 Mozarts Plads Min. forurening-Mindre spild Mindre spild af hydraulikolie fra skraldebil udlagt absorberingsmiddel og spulet vej og et køretøj. 

14:29 Brunevang Min. forurening-Mindre spild Blind alarm, idet der ikke var tale om dieselspild, men vand fra vinduespudserbil. 

15:24 Hammerholmen  Brandalarm Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret uden påviselig grund.  

15:27 Roskildevej Brand-Bil i det fri Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.  

16:35 Sortedam Dossering Eftersyn Assistance til politiet.  

16:36 Esther Møllers Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

17:07 Esther Møllers Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

17:17 Sundholmsvej Eftersyn Ild i bur med pap, slukket af personalet ved vores ankomst, efterset bur. Intet at bemærke. 

17:35 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

17:41 Stenager  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

17:59 Ørnevej Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.  

18:18 Arne Jacobsens Allé Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand i p-kælder slukket inden beredskabets ankomst.  

DØGNRAPPORT 
Vagtdøgn:  kl. 08:00 den 6. marts 2022 til kl. 08:00 den 7. marts 2022 

Døgnrapport. Vagtdøgn: .  kl. 08:00 den . 6. marts 2022.  til kl. 08:00 den . 7. marts 2022.



DØGNRAPPORT 
Vagtdøgn:  kl. 08:00 den 6. marts 2022 til kl. 08:00 den 7. marts 2022 

 

 Side 2 af 2 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

18:31 Nordre Fasanvej Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.  

18:36 Ålandsgade Gas-Gaslugt - eftersyn Foretaget eftersyn for gaslugt i opgangen og målt med gasdetektor. Intet at bemærke. 

20:34 Havrens Kvt FUH-Fastklemte BIL To biler kørt sammen. Ikke behov for frigørelse. En person med nakkesmerter overdraget til    
ambulancetjenesten. 

21:12 Sokkelundsvej Eftersyn Eftersyn for brand på altan. Intet fundet.  

22:33 Finsensvej Eftersyn Svag lugt af neglelakfjerner, ikke muligt at lokalisere hvorfra.  

02:38 Brøndby Nord Vej Bygn.brand-højhus Ild i affald på bagtrappe mellem 8 og 9 sal. Slukket med vandslukker og ventileret fra 8 til 14 sal. 
Skadestedet overdraget til politiet.  

07:46 Pasteursvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, 
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