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08:14  Syriensvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
08:15  Stigbøjlen   Brandalarm   Blind alarm, alarmen udløst pga. fejl på brandcentralen. 
 
08:20  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
08:33 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret ved en fejl. 

09:02  Stigbøjlen   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
09:09  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:07  Koldinggade   Eftersyn   Røglugt i trappeopgang, viste sig at være fra en ovn i gang med pyrolyse rens, med lidt for gammel  

fedt.  
 

11:20 Augustagade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:40  Teglholmsgade  Oliefilm på vand  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  

Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 

11:58  Preben Kaas' Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
12:17  Borups Alle   Eftersyn   Røglugt fra vaske/tørretumbler.  Foretaget eftersyn iab. 
 
14:00 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet, assisterede med nødbehandler. To patienter

     overgivet til ambulance og læge. Skadestedet ryddet for vragdele og overgivet til politi.  



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-09-2017 til kl. 08.00 den 08-09-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
08-09-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 2 

14:38 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var udløst grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

17:17  Ved Bygården   Redning   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var Terrasserne blevet forurenet ved  
færdselsuheld. 
 

17:18 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:49  Møllerlodden   Eftersyn   Eftersyn for lugt fra køleskab - iab.  
 
17:50  Vestergårdsvej  Oliespild   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  

Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 

19:17  Kvæsthusgade  Bil i vandet  Bil kørt i vandet ud for Skuespillerhuset, fører var reddet op af forbipasserende unge mænd ved  
HBR ankomst. Assisteret ambulancemandskab og akutlæge med behandling af patient indtil  
de ankom til skadestedet. Eftersøgt bilen samt havneområdet i umiddelbar nærhed ved brug af 
vanddykker, iab. Foretaget bjærgning af bil for at undgå udslip af miljøskadelige væsker fra  
køretøjet. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

19:19  Njalsgade   Ild i skraldespand  Gløder fra papir skubbet ned i våd skraldespand af anmelder. Eftersyn foretaget, iab. 
 
20:54 Albjergparken  Ild i kælder  Ild i pande i køkken, slukket ved beredskabets ankomst, køkkenet udluftet. 

00:23  Vodroffs Tværgade  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
02:25  Lollandsvej   Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 


