
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-01-2018 til kl. 08.00 den 28-01-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:22 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:45 Hillerødgade Assistance Assistance ved springpudeaktion. Ej benyttet da bygningen kun var  
 3,5 m høj og politiet havde kontakt med person på taget. Opsat 4 m  
 stige til taget, person kravlede selv ned fra taget via stigen.  
 Overleveret til Politiet. 

 13:31 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:12 Helgolandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 14:52         Fabriksparken           Ild i bil Korslutning i bil, slukket ved ankomst.  

 16:11 Stengade Assistance Assistance ved springpudeaktion. Ej i brug da politiet havde fået  
 kontakt og fat i personen. 

 16:34 Frederikssundsvej Assistance Assistance i forbindelse med rengøring af fortov. Politiet  
 rekvireret. 

 18:32 Amagertorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 18:54 Borups Alle Trafik ulykke Oprydning efter færdselsuheld, 2 biler kørt sammen kun mindre  
 skader. Skadestedet sikret. Vi spuler vejbanen for kølervæske.  
 fjerner køretøjerne fra vejbanen. Politiet overtager skadestedet. 

 20:41 Glentevej Eftersyn Eftersyn for røg fra bil. Ved ankomst til stedet, kunne vi konstatere,  
 at Køretøj havde sprunget toppakningen. Ejer ville selv sørge for  
 vejhjælp. køretøj holdte ikke til gene. 
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 22:52   Jernholmen   Ild i bil             Beredskabet kom ikke i brug, Politiet har overtaget.  

 00:02   Tårnvej    Trafikulykke      Sikring af skadested, samt oprydning. 

 00:12 Trangravsvej Eftersyn Eftersyn for utæthed af olie i 32 Kw. nedgravet elkabel hvor køling  
 foregår med olie. Entreprenør havde fundet utæthed og opsugede  
 olie med slamsuger samt bortgravede det forurenet jord. 

 00:14 Grøndals Parkvej Trafik ulykke Oprydning efter færdsel, 2 biler stødt sammen, kun materiel skade. 
 Kørebanerne blev fejet for vragdele, køretøjerne blev skubbet ind  
 til siden. 
 Politiet overtog skadestedet. 

 00:39 Meldahlsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. Tyverisikringsrøg. 

 02:10         Nordre Fasanvej Eftersyn Eftersyn for røglugt, lugten kom fra bageri, og røgen kom fra  
 bagerens skorsten. 

 02:51 Bispebjerg Parkallé Ild i bil Ild i bil, slukket med 2 HT tilsat A- skum. Skadestedet overleveret til  
 politiet. 

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