
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-06-2016 til kl. 08.00 den 30-06-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 
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08:02  Refshalevej   Oliespild  Foretaget eftersyn grundet melding om mindre oliespild på vand. Konstateret  
tyndt lag olie som ikke kunne opsamles. Informeret havnevæsenet og kommunens  
miljøcenter.  

 
08:50  Esplanaden   Assistance  Rekvireret til assistance med defekt flagline. Mødt, ej i brug idet det Ikke var  

muligt at nå flagstangstop grundet gravearbejde på stedet. 

09:22 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor 

09:26  Ved Vigen   Brand i elinstallation Ild i fordelerskab (elskab) i det fri.  
 
10:23  Langebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:49  Engvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:07  Pallesvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

11:19  Strandboulevarden  Assistance til ambulance Assistance. til Ambulancefolkene.  
 
11:39  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

11:51  Brandalarm   Blind alarm,  idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
produktionsanlæg.  
 

12:03  Esplanaden   Assistanceydelse  Drejestigen rejst for at nedtage defekt flagline i flagstang.  
 
13:35 Lille Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra en maskine. 
  
13:40  Rosenvængets Allé  Eftersyn   Blind alarm, idet en hjemmerøgdetektor var aktiveret uden påviselig grund.  

Eftersyn foretaget, iab.  
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18:04  Købmagergade   Røg fra etageadskillelse   Glødebrand i etageadskillelse mellem 1. og 2. sal, forsøgt slukket af håndværkere  
med håndslukker før beredskabets ankomst. Foretaget slukning med HT-rør  
med tågesøm tilsat A-skumvæske. Udlagt skæreslukker til 2. sal, hvis slukning i loft  
fra 1. sal ikke fik ønsket effekt. Skæreslukkeren kom ikke i brug. Overdraget  
skadestedet til politi håndværkerfirma, der ville fortsætte renoveringsarbejde  
indtil ca. kl. 02:00 i nat.  
 

20:33  Engvej   Brandalarm   Falsk alarm idet et alarmtryk var aktiveret på grund af hærværk.  
 
23:01  Pocelænshaven  Eftersyn   Glødebrand i kurv med papir placeret tæt på halogenlampe, båret ud til i det fri,  slukket med lidt vand fra  

    hanen. Udluftet lejlighed og foretaget eftersyn med termisk kamera, iab. 
 

23:55 Kanaltorvet  Ild i bil  Ild i to varevogne på P-plads, slukket med 2 HT, skadested overdraget til politi. 

03:09  Jagtvej   Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

 

 

 

 

 

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


