
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-09-2016 til kl. 08.00 den 25-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:28 Solbjergvej Gaslugt Eftersyn i forbindelse med gaslugt i tunnel på metrobyggeplads. Foretaget eftersyn 
  med gas og pid måler, intet at bemærke. 

09:09 Drejøgade Redning Andet Eftersyn i forbindelse med mindre vandskade. Beboer fra 1 sals lejlighed, oplyste,  
 at det drejede sig om defekt faldstamme. Beboerne tager selv hånd om problemet. 

09:54 Kastrupvej / Højdevej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 

12:30 Bispeengen ild i container Mindre ildløs i container på genbrugsplads. Slukket af personalet før beredskabets  
 ankomst. 

12:52 Hostrups Have Eftersyn Mindre ildløs i tæppe, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og  
 udluftet trappe, med overtryksventilator. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
15:18 Østbrovej Færdselsuheld Sikring af skadestedet, personer var ude af køretøjet ved brv. ankomst. Overdraget skadestedet til politiet 

15:26 Blegdamsvej Redning Andet Assistance til traumecenteret RH. 

16:24 Lillegade Ild i lejlighed Ild i knallert, samt ca. 20m2 skur. Slukket med HT-rør tilsat a-skum. 

16:41 Falkoner Alle Gaslugt i bygning Lejlighedens beboer oplyser, at der har været en lyd og efterfølgende lugt af gas.  
 Foretaget eftersyn i lejligheden, intet at bemærke. 

16:47 Hans Bogbinders Allé Oversvømmelse Utæt ventil til varmt brugsvand. Lukket for ventil og informeret personale om  
 det videre forløb. 

17:12 Vester Farimagsgade / Ved  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 
 Vesterport 
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17:25 Arsenalvej / Halvtolv Ild i affald Ild i 2 paller og en knallert. Slukket med HT-rør tilsat a-skum. 
 Opbrudt 2 containere for eftersyn. Begge containeres indhold røgskadet.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

19:00 Mariendalsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

20:20 Plovheldvej Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra madlavning. 

20:59 Tuborgvej Person under tog Personpåkørsel på baneterræn. Konstateret at personen var fri af toget, med  
 skader uforegnelige med fortsat liv. 
 Assisteret ambulancetjenesten med bjærgning af personen. Afbrudt  
 kørestrømmen og foretaget sikkerheds jording på begge sider af skadestedet, i  
 forbindelse med rengøring af sporareal. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

21:57 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

23:56 Blågårdsgade Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat a-skum. Skadestedet overdraget til politiet. 

00:32 Skolegade Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør. 

00:40 Vognmandsmarken Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør. 

01:57 Brynhildegade Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør tilsat a-skum. 

03:56 Tranevej Ild i affald Ild i madras, slukket med HT-rør. 

05:19 La Cours Vej / Dalgas  Ild i knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør. 
 Boulevard 

05:27 Jorisvej / Hedegaardsvej Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat a-skum. Skadestedet overdraget til poliiet. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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