
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-09-2016 til kl. 08.00 den 23-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:32 Langelandsvej Røg fra kælder Støv fra håndværker blev fejlagtigt forvekslet med røg. Foretaget eftersyn, iab. 
 
 08:44 Valseholmen Brandalarm Blind alarm, idet brandtryk var blevet påkørt af truck. 
 
 08:52 Frederikssunds mtv. Trafikulykke 3 biler kørt sammen. Ikke behov for frigørelse. Skadested ryddet for vragrester. 
 
 09:36 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
 11:08 Stamholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret opstart af motor indendørs. 
 
 11:09 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

 11:11 Sydvestvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 
 
 11:27 Motorring 3 Trafikulykke Solouheld. Fører ude af bilen ved ankomst. Overdraget pt. til ambulance. 
 
 14:02 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 15:20 Lyshøj Allé Ass. til ophjælpning/ Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
 
 16:24 Magistervej Eftersyn Røglugt stammede fra brændt brød. Foretaget eftersyn, iab. 
 
 16:27 Motorring 3 Trafikulykke Mindre trafikulykke uden personskade. Bil flyttet til nødspor. Overdraget til politi. 
 
 18:19 Nordre Ringvej Trafikulykke  Bil mod bus. Ingen fastklemte. Overdraget 2 personer til ambulancetjenesten. 
 
 21:45 Hesseløgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
 
 22:22 Holbæk mtv. Trafikulykke Mindre trafikulykke imellem 2 biler. Imens der foretages oprydning på skadestedet indtræffer der            
                                                            endnu en ulykke. Kun mindre materiel skade, uden personskade. 
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 22:30 Frimestervej Eftersyn Eftersyn for røglugt på trappe. Konstateret at der var tale om glemt mad på  
 komfur på 1. sal, som dog var blevet fjernet og kølet. Efterset køkken og beboeren 
 - intet at bemærke 

 02:34 Nansensgade Eftersyn Eftersyn for røglugt i fyrrum. Ingen brand eller lignende fundet. Bedt anmelder om  
 at kontakte varmmester for eftersyn af fjernvarmerør. 

 

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