
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-12-2017 til kl. 08.00 den 01-01-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:13 Rosengården Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 
 
 09:48         Immerkær             Brandalarm Blind alarm, grundet tågesikring.  

 11:47 Havnegade / Herluf  Eftersyn Eftersyn idet anmelder oplyste at have set oliepøl, cirka 300 m2. i  
 Trolles Gade havnebassinet. 

 12:17 Havneholmen Eftersyn Eftersyn efter mindre oliebrand i lejlighed. Ved beredskabets  
 ankomst havde beboeren hældt det brændende olie i håndvask,  
 hvorved hun havde pådraget sig mindre brandskader på hænderne. 
 beboeren ville selv skylle/køle sine hænder og eventuelt selv tage  
 på skadestue senere, hvis nødvendigt.  
 vægge og loft i køkken mindre sodskadet ellers intet at bemærke. 

 14:33         Ulsøparken Røg fra kælder Ild i aviser, slukket med vandslukker. 

 16:10 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 17:02 Lundtoftegade Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet en personer ud. 

 17:08 Nørrebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 17:09 Gerbrandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:31 Damagervej Ild i container Mindre ildløs i container, slukket med HT. rør. 

 17:47 Roskildevej Trafik ulykke Sikring af skadested, samt oprydning.  

 17:51 Slotsherrensvej Trafikulykke Sikring af skadested, samt oprydning, og en person skånsomt udtaget.                                                                      
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 17:59 Godsbanegade Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet ild i juletræ. 
 Ved beredskabets ankomst havde beboerne selv kastet juletræ  
 samt en brændende madras ned i gården, hvor det lå og ulmede.  
 Beboerne havde desuden selv udluftet lejligheden. 
 Kontrolleret for brandspredning. 

 18:47 Oehlenschlægersgade Brandalarm Røg fra bygning grundet fyrværkeri som var kastet ind via smadret  
 vindue. 

 19:17 Blågårds Plads Ild i container Ild i containere i det fri, slukket med HT. rør tilsat skum. 

 19:17 Blågårds Plads Ild i container Ild i 3 plastcontainere i det fri. Slukket med HT. rør tilsat skum. 

 19:40 Peter Rørdams Vej Ild i container Ild i container, slukket før beredskabets ankomst af lokale beboere. 
 Trukket den udbrændte container til siden af vejen og fejet  
 kørebanen. 

 19:56 Amagerbro Torv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri. 

 20:10 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra Fyrværkeri. 

 20:12 Genforeningspladsen Ild i lejlighed Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. Røgspredning til fortrappe. 
 Eftersøgt lejlighed for personer, 2 personer 
                                                           indbragt til hospital til kontrol for røgforgiftning. 
 Kontrolleret overliggende lejlighed for røgspredning,  
 Kontrolleret etageadskillelse med termisk kamera for  
 Brandspredning. 
 Udluftet fortrappe samt lejlighed med overtryksventilator. 
 Kontrolleret taglejligheder for røgspredning og konstateret en  
 smule røg i disse. Udluftet taglejligheder ved åbning af vinduer. 
 Tilkaldt skadeservice og overdraget skadestedet til skadeservice  
 samt politiet. 

 20:13 Saxogade Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. 

 20:22 Svendebjergvej Brandalarm Blind alarm, grundet fyrværkeri. 

 20:41 Vermundsgade Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør tilsat skum. Personbil parkeret  
 tæt på den brandramte bil brandskadet. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 20:46         Islevbrovej             Brandalarm Blind alarm, grundet røg fra fyrværkeri.                                               
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 20:55 Hans Tavsens Gade Ild i container Ild i container slukket med HT-rør. Fyldt container med vand  
 forebyggende. 
  
 20:55         Agerkær               Ild i container Ild i container og bevoksning, slukket med HT. rør.  

 20:59 Gammel Kalkbrænderi  Ild i affald Ild i ladcykel, antændt af fyrværkeri. Slukket med HT. rør. 
 Vej 

 21:04 Buskager Ild i container Ild i 20 fods container med storskrald, slukket med HT. rør. 
 Foretaget eftersyn i nærliggende skur med trykflasker, 
 Klippet hængelås for adgang til skur. Ny hængelås påsat. 

 21:15 Fengersvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri. 

 21:19 Todesgade Ild i container Ild i 2 containere i det fri, slukket med HT. rør. Fyldt containere med 
 vand forebyggende og overdraget skadestedet til politiet. 

 21:36 Spaniensgade /  Container i det fri Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 
 Reberbanegade 

 21:38         Peter Graus Vej Brandalarm ABA anlæg udløst af mindre ildløs i affald, trappe og gang udluftet  
 og anlæg reetableret. 

 21:40 Hovedvagtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 21:42 Genforeningspladsen Eftersyn Eftersyn af tidligere brandsted.   

 21:45 Elstedvej Ild i Bil Ild i bil, slukket ned HT. rør med skum. 

 21:47 Arnold Nielsens  Container i det fri Ild i tøjcontainer, slukket med 1 HT. rør. 
 Boulevard 

 21:49 Strødamvej ild i affald Stoppet under fremkørsel. Telefonisk melding fra beboer, bekræfter  
 at branden er slukket. 

 21:49 Holmbladsgade Ild i affald Ild i affald i det fri, slukket med HT. rør. 

 21:50 Gunnar Nu Hansens  Ild i affald Anmeldelse af ild i affaldsbøtte. Ved beredskabets ankomst fandtes 
 Plads ingen brand. Forladt stedet igen. 
 
 21:59 Bækgården            Ild i container Ild i container, slukket med HT. rør. 
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 22:00 Enghavevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 22:00 Voldparken Ild i container Ild i container, slukket med HT. rør. 

 22:26 Brøndby Nord Vej Naturbrand Ild i pap på græsplæne, slukket med vandslukker.  

 22:37 Arkaderne Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. 

 22:42 Peter Fabers Gade Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. 

 22:44 Lergravsvej Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør tilsat skum. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
 22:50         Tårstrupsgårdsvej        Ild i container Skadested overdraget til Politiet.  

 23:03 Gadelandet Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. 

 23:09 Gadelandet Ild i lejlighed Ild på altan, slukket før beredskabets ankomst. 

 23:15 Bredager Ild i bil Ild i bil, slukket med HT. rør med skum. Skadested overdraget til Politiet.   

 23:29 Vigerslev Vænge Ild i container Ild i storskraldscontainer i det fri, slukket med HT. rør. 

 23:30 Ved Bellahøj Nord Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. 

 23:31 Borgbjergsvej Bygn.brand-Butik     Ild i grillbar, slukket med 2 HT. rør.  

 23:35 Romsdalsgade Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør 

 23:35 Dyringparken Ild i bil Ild i bil, slukket med HT. rør.  

 23:42 Preben Kaas' Vænge Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 9 personer ud. 

 23:51 Rødovre Centrum Brandalarm Blind alarm, grundet røg fra fyrværkeri.  

 23:52 Brandholm Alle Ild i affald Ild i lejlighed, slukket med HT. rør og udluftet. 

 00:04 Holger Danskes Vej BBGa, Bygn.brand-Garage,  Ild i byggepladscontainere, slukket med 3 HT-rør. 

 00:07 Thorsgade Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. 

 00:10 Stenager Ild i container Mindre containerbrand, slukket med HT. rør.  

 00:11 Frederiksborggade Ild i bil Ild i bil. Slukket med et HT. rør.                                                                        
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 00:15 Kvæsthusbroen Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabet ankomst. 

 00:18 Westend Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med HT. rør tilsat skum. 

 00:24 Amicisvej /  Ild i affald Mindre brand i affald. Slukket med et højtryksrør. 
 Hollændervej 
 
 00:26 Rødover Centrum  Brandalarm      Blind alarm, grundet røg fra fyrværkeri.  

 

 00:27 Borgmester  Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. 
 Christiansens Gade 

 00:30 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri. 

 00:30 Kronprinsensgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabets ankomst. 

 00:32 Helsinkigade Ild i lejlighed Ild i terrassevarmer, slukket af beboere inden beredskabets ankomst.  

 00:39 Halmtorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri. 

 00:43 Ejby Industrivej Brandalarm Blind alarm, grundet røg fra fyrværkeri.  

 00:45 Ølandsgade Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. 

 00:46 Marstalsgade Ild i affald Ild i fyrværkeri batteri, slukket med HT. rør. 

 00:46 Falstersvej Bål på gade Bål på gade, slukket med HT. rør. 

 00:47 Røsågade Container i det fri Ild i container, slukket af andre inden beredskabets ankomst. 

 00:48 Stenager Ild i container Ild i container, slukket med HT. rør med skum.  

 00:49 Dyringparken Ild i bil                   Ild i bil, slukket med HT. rør. 

 00:53 Israels Plads Ild i affaldsbeholder i det fri, slukket med HT. rør. 

 00:55 Aksel Møllers Have Ild i bil Ild i fejemaskine på byggeplads, slukket med HT. rør tilsat skum. 
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 00:56 Lundtoftegade Brand Andet Eftersyn for lidt fyrværkeri.                                                                                     

 00:57 Jarmers Plads Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 Ved beredskabets ankomst sad fører og passager stadig i køretøjet. 
 Føreren kunne forlade bilen ved egen hjælp. Passager tilset af  
 sundhedspersonale, hvorefter han blev udtaget skånsomt. 
 Køretøjet trukket til midterrabat og vejbane fejet. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
 00:58         Kronens KVT.           Ild i container Ild i container, slukket med HT. rør.  

 01:05 Rathsacksvej Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør tilsat skum. 

 01:08 Rebslagerporten Ild i container Ild i container, slukket med HT. rør. 

 01:09 Sylows Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af Energenanlæg. 

 01:17 Strandboulevarden Ild i affald Ild i affaldsspand i det fri, slukket med HT. rør. 

 01:17 Weidekampsgade Elevatorstop Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud. 

 01:18 Trædrejerporten Ild i container Ild i container, slukket med HT. rør. 

 01:21 Saxogade Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med HT. rør tilsat skum. 

 01:25 Sønder Boulevard Ild i affald Ild i gammelt fyrværkeri, slukket med HT. rør. 

 01:28 Bymuren Ild i container Ild i container slukket med HT. rør. 

 01:29 Baggesensgade Ild i affald Ild i affaldsoplag foran beboelsesejendom, slukket med HT. rør  
 tilsat skum. 2 affaldsspande fyldt med skum præventivt. 
 
 01:29         Diget                 Ild i affald Ild i affald, slukket med HT. rør.                    

 01:31 Gadelandet Ild i container Ild i 4 containere i det fri, slukket med HT. rør. Udlagt skum på  
 yderligere 11 containere præventivt. 

 01:34 Fælledvej Ild i container Ild i 6 containere i det fri, slukket med HT. rør. 

 01:39 Blytækkervej Bål på gade Ild i bål i gård, slukket af beboere inden beredskabets ankomst. 

 01:48 Karetmagerporten Ild i container Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  

 01:50 Voldparken Ild i affald Ild i affald i det fri, slukket med HT. rør. 
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 02:15 Lundtoftegade Ild i container Ild i gammelt fyrværkeri, intet foretaget. 

 02:26 Blågårdsgade Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør. Plankeværk brandskadet. 

 02:30 Valby Torvegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 02:31 Skibelundvej Container i det fri Ild i container. Slukket med 1 HT. rør. 

 02:31 Prins Jørgens Gade Ild i affald Ild i affald, slukket med HT. rør. 

 02:37 Kettegårds Alle Ild i container Skadested overdraget til Politiet.  

 02:41 Stengade Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. 
 Fyldt papirkurv og container i nærheden, med vand, forebyggende. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 02:46         Arnold Nielsens Boulevard ild i container Ild i container, slukket med HT. rør. 
  
 02:54         Kettegårds Alle          Ild i container ild i container, slukket med HT. rør. 

 03:09 Gammel Kalkbrænderi  Eftersyn Eftersyn for mindre gennembrænding af trægulv i lejlighed. Beboer  
 Vej kommer hjem og kan konstaterer røg i lejligheden. Beboer slukker  
 selv mindre glødebrand 20x30 cm. Gulv. Der foretages nærmere  
 eftersyn ved beredskabets ankomst med termisk kamera. Intet at  
 bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice. 
 
 03:12         Stenager               Ild i container Ild i container, slukket med HT. rør med skum. 

 04:00 Amager Strandvej Ild i skraldespand Ild i skraldespand. Slukke med et HT. rør. 

 04:15 Grønlunds Alle Ild i skur Ild i skur med gas, slukket med HT. rør, og HMN gas tilkaldt.  

 04:31 Hillerødgade / Borups  Trafik bil/cyklist Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld samt hjælp  
 Allé (X1) til ambulancepersonalet. 

 04:45 Solgavl Container i det fri Ild i affaldsskur, slukket med 2 HT. rør. 
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 05:09 Boeslundevej Container i det fri Ild i 2 containere, slukket med 1 HT. rør. 

 05:14 Brandholms Alle Røg på trappe Røgbombe i opgang, opgang udluftet.   

 

 05:50 Gadelandet /  Ild i bil Ild i bil. Slukket med et HT. rør. 
 Kobbelvænget 

 06:05 Sjællandsgade /  Ild i bil Ild i bil. Slukket med et HT. rør. 
 Guldbergsgade 

 06:07 Birkegade Ild i container Ved beredskabets ankomst, havde beboer selv slukket mindre  
 brand i container. 

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