DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse
Ild i køkken på 7. sal slukket med et HT-rør. Famillien der boede i lejligheden tilset af
ambulancepersonale. Der kan konstateres overbrændte vandrør med efterfølgende vandskade,
hvorfor der foretages evakuering af flere beboere. Der foretages eftersyn for røgspredning til øvrige 3
lejligheder på samme etage samt for evt. brandspredning til tagkonstruktion samt ventilationssystem,
iab. Foretaget akut vandskadeafhjælpning på 6. og 7. sal samt klemt brandskadet rørledning med
rørklemme for at stoppe vandflow samtidig med at hovedhane blev lukket i varmecentral. Overdraget
skadested til politi og skadeservicefirma.

11:50

Vodroffs Tværgade

Ild i bygning

12:17

Ejbyholm

Ild i bygning

14:55

Howitzvej

Redning Andet

17:10

Thorvaldsensvej

Røg fra Butik

18:07

Njaldsgade/
Amagerfælledvej

Trafikulykke

18:49
18:59
19:47

Vodroffsvej
Kastrupvej
Buskager

Brandalarm
Ild i skraldespand
Ild i container

22:04

Nørrebrogade

Amoniakudslip

23:53

Skoleholdervej

Ild i skraldespand

07-01-2019

kl. 08:00 d. 6-1-2019 til kl. 08:00 d. 7-1-2019

Ild i vægkonstruktion efter beboer har fortaget afbrænding af ukrudt med ukrudtsbrænder.
Brandspredning til tag, slukket med et HT-rør.
Drejestige benyttet til nedtagning af løse tagsten.
Blind alarm, idet anmelders antagelser om røg i restaurant ikke kunne bekræftes af beredskabet.
Eftersyn foretaget i restaurantlokaler samt på etage over restaurant, hvor der intet var at bemærke.
Informeret personalet i restauranten om at kontakte beredskabet igen såfremt der på ny opstår lugt
eller andre tegn på brand.
Mindre færdselsuheld med to personbiler involveret. Ikke behov for frigørelse hvorfor patient
overgives til ambulancepersonale. Der foretages sikring samt oprydning på skadestedet. Skadested
overgivet til politiet.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
Ild i papirs container. Muligvis antændt med fyrværkeri. Slukket med et HT-rør.
Eftersyn for ammoniak lugt, intet at bemærke ved ankomst. Ejendommen gennemmålt med Altair
måleinstrument, hvor alle værdier fandtes normale. Muligvis kan dårlig luft stamme fra ejedommens
kloak. Beboer kontakter vicevært mandag morgen.
Ild i to biler ved ankomst. Slukket med to HT-rør tilsat mellemskum.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
00:49
07:27

07-01-2019

Adresse
Sølvgade
Midtermolen

Melding
Redning Andet
Brandalarm

kl. 08:00 d. 6-1-2019 til kl. 08:00 d. 7-1-2019

Beskrivelse
Hul på varmtvands vandrør. Lukket for det varme vand i kælderen.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra madlavning.
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