DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
09:40

kl. 08:00 d. 14-7-2019 til kl. 08:00 d. 15-7-2019

Adresse
Nygårdsvej

Melding
Ass. til ophjælpning

Beskrivelse
Ass. til ophjælpning.

11:07

Drejøgade

Brandalarm

Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

11:19

Bredgade

Brandeftersyn

Eftersyn for røglugt og en intern røgalarm, foretaget eftersyn intet at bemærke.

11:30

Bergthorasgade

Brandalarm

Blind alarm. Udløsende årsag: Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

12:43

Vasbygade

Ild i bil

13:03

Frederikssundsvej

Røg fra Lejlighed

15:19

Søndre Fasanvej

Brandalarm

15:51

Strandgade

Brandeftersyn

15:52

Bygrænsen

Ild i bygning

17:46

Ny Mæglergårds Allé

Naturbrand

15-07-2019

Ved ankomst konstateres en overtændt bus samt en delvist overtændt bus. Begyndende
brandspredning til yderligere tre busser. Busserne stod i det fri, ikke fare for brandspredning til
bygninger. Der udlægges 2 HT slanger til begrænsning/sikring mod antændelse af de resterende busser.
En ekstra sprøjte rekvireret til supplement af mandskab og vandforsyning. 1 bus total udbrændt, en
bus delvis udbrændt og 3 busser med varmeskader. Efterslukning med tågesøm. Politiet overtog
skadestedet.
Mindre ildløs på stuegulv i lejlighed slukket af beboer ved beredskabets ankomst. 1 patient kørt til
hospital til observation for røgforgiftning. Lejligheden ventileret med ventilator. Politiet overtager
skadestedet.
Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Hvid damp fra skorsten på tag. Dampen stammer fra værksted som bearbejder tekstiler. Intet for
beredskabet.
Ved ankomst konstateres ildløs i et skur på ca. 8m2, en bunke brændestykker samt andet materiale. 1
HT-rør indsat mhp. at stoppe brandspredning til bygningen. 1 HT-rør indsat direkte på branden.
Eftersyn foretaget i bygningen, intet at bemærke. Ildløsen hurtigt slukket, med mindre skader på
hovedbygning. Hele skadestedet gennemgået med termisk kamera. Intet at bemærke. Skadeservice
overtog skadestedet.
Ild i hæk, slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn samt tilkaldt skadeservice firma.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
18:59

Adresse
Nørre Voldgade

Melding
Ild i skraldespand

19:13

Nørrekær

Eftersyn

21:30

Valhøjs Alle

Assistance

02:11

Peter Bangs Vej

Brandalarm

02:54

Nattergalevej

Brandeftersyn

03:03

Vesterbrogade

Brand Andet

15-07-2019

kl. 08:00 d. 14-7-2019 til kl. 08:00 d. 15-7-2019

Beskrivelse
Ild i 15 l. aske/affaldsbeholder, slukket med en trykladet vandslukker.
Internt ABA skab aktiveret. Eftersyn foretaget, intet fundet. Servicefirma tilkaldt for reetablering af ABA
skab.
Rejst drejestige på bagside af bygningen, for nedtagning af person med marinebåre fra 6. sal.
Overdraget person til ambulancepersonalet.
Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Privat røgalarm har bippet i ca. 20 min. Fortaget visuel eftersyn for røg og røg lugt, på begge sider af
lejligheden, intet at bemærke på adressen.
Ild i frituregryde, slukket af personalet ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk
kamera intet at bemærke.
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