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09:02 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 

12:11  Løvstræde   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
Person.  
 

12:32  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning. 
  

12:39  Kastels vej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
brv. Ankomst.  
 

13:09  Nørrebrogade   Assistance   Sikring og afskærmning af skadested i forbindelse med  
færdselsuheld mellem køretøj og cyklist. 

13:23 Kettegård Alle  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl. 

13:54 Tavlekærsvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet trykfald i sprinklercentral. 

13:59  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

17:04  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 
20:21  Vigerslev Godsvej  El ulykke   To personer havde fået kørestrøm "El ledninger til togdrift" igennem  

sig, en person befandt sig på taget af toget, den anden på jorden.  
Afbrudt for kørestrømmen, sikkerhedsjordet for og bag toget, reddet  
personen ned fra taget og overgivet begge personer til  
ambulancetjenesten. Overdraget skadet stedet til politiet og DSB.  



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-05-2017 til kl. 08.00 den 12-05-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
11-05-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 2 

20:30 Køgebugt motorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 

20:32  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
21:32  Rørsøstien   Ild i kolonihavehus  Ild i lille lastbil, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til  

politiet. 

21:44  Roskildevej   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret af ukendt årsag. Foretaget  
eftersyn, iab. 
  

22:38  Blågårdsgade   Ild i skur   Ild i skur, slukket med HT-rør, samt 1 C-rør. Foretaget eftersyn i  
lejlighed på 1 sal, for røgspredning, intet at bemærke.  
Skadestedet overdraget til politiet. 
  

00:20  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen.  

01:41 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet trykfald i sprinklercentral. 

02:48  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 


