
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-06-2016 til kl. 08.00 den 20-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 
 10:50 Stationsparken Ild i container Ild i stålcontainer med byggeaffald. Slukket med  HT-rør og 1 C-rør tilsat skum 

 11:34 Molestien Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra sprængt varmerør. 

 13:52 Slotsholmsgade Eftersyn Eftersyn af utæt brandhane. Konstateret at brandhanen blev anvendt til at  
 trykaflaste i et område hvor en vandledning var under reparation. 

 18:52 Ved Stigbordene Olie spild Konstateret en tynd film af dieselolie i vandoverfladen. Omfanget var så  
 begrænset, at det ikke var muligt at gør noget ved det, oliefilmen afdamper af sig.  
 Orienteret anmelder. 

 20:47 Margretheholmsvej Færdselsuheld Færdselsuheld hvor en personbil havde påkørt og nedlagt en lygtepæl. Ingen  
 personskade. Ledninger fra lygtepæl strittede ubeskyttet op af jorden. Tilkaldt  
 servicetekniker til retablering af lygtepælen samt opsat afspærring af skadestedet. 
 Orienteret politiet som blev og tog imod serviceteknikeren. 

 23:42 Haraldsgade Ild i container Ild i 3 containere, slukket med 1 HT-rør tilsat skum. 

 00:48 Hjortøgade Springtæppe Assistance til politiet, mødt, ej i brug. Politiet kom hurtigt i kontakt med personen. 

 00:50 Krakas Plads / Sigynsgade Ild i skraldespand Stoppet under fremkørsel, ej i brug. 

 01:42 Nordre Ringvej Brandalarm Blind alarm grundet madlavning. 

 01:53 Sjællandsgade Ild i container Ild i container, slukket med 1 HT-rør tilsat skum. Skyllet de omkringstående  
 containere til forebyggelse mod antændelse. 

 04:23 Laksegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 04:34 Fuglevangsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:08 Holsbjergvej Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 

 05:30 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 
  
07:05 Hedemarksvej Trafikulykke Solo uheld, ingen tilskadekomne. Politiet overtager skadestedet.   

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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