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08:35 Helseholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var påkørt af truck. 

08:36 Sindalvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet støv fra håndværkers arbejde tæt på detektor. 

09:11  B-Vej   Ild i affald   Hovedstadens Beredskab blev sendt til ild i affald og kunne ved ankomst konstatere en brand i en  
bunke af skrotbiler (ca. 50m bred, ca. 100 m dyb og ca. 20m højt). Beredskabet foretog slukning  
af branden, men efter samråd med miljøkontrollen som ankom til stedet blev indsatstaktikken 
ændret til en defensiv indsats uden brandslukning. Beredskabet sikrede i stedet mod 
brandspredning til nabooplag og virksomheder. Beredskabet var på stedet for eftersyn af branden 
natten mellem 10. september og 11. september. Branden aftog stille og roligt.  
 

10:45  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.  
 
11:04  Reberbanegade  Røg fra Lejlighed  Beredskabet blev sendt til røg fra lejligheden. Årsagen til røglugten viste sig at være en glemt gryde  

på komfuret. Beboeren blev tilset, men havde ikke behov for yderligere behandling.  
 

11:46  Svanevænget   Ild i villa   Ved beredskabets ankomst konstateret at beboer havde slukket branden. Beredskabet udluftede  
boligen og foretog eftersyn af ventilator, men der var intet at bemærke. Derudover foretaget  
eftersyn af loft med termokamera men der var intet at bemærke. Politiet overtog skadestedet.  
 

12:04  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:16  Gammel Jernbanevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. (røgmaskine).  
 
12:19  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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13:01  Scandiagade   Trafik ulykke  Beredskabet blev sendt til færdselsuheld hvor et køretøj havde påkørt midterværn. Ved ankomst  
tilså beredskabet en kvinde indtil ambulance ankomst til stedet og afspærrede skadestedet.  
Derudover blev der hældt kattegrus på ud sivet kølervæske på kørebane og kattegrus blev 
opsamlet igen. Diverse dele fra bil fjernet fra kørebane. Politiet overtog skadestedet.  

13:06  Nordre Fasanvej  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød.  
 
13:12  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret.  
 
16:13  Frederikssundsvej  Færdselsuheld  Beredskabet blev sendt til færdselsuheld mellem en motorcykel og personbil. Motorcyklist blev 
tilset  

af ambulance. Beredskabet fjernede diverse vragdele fra vejbanen og lagde kattegrus over benzin 
og olie fra motorcykel. Politiet overtog skadestedet. 
 

16:58 Gammel Køge landevej Trafikulykke  Personbil mod træ, ingen personskade. Politi overtaget. 

17:35  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:42 Søndre Fasanvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
20:48  Allersgade   Ild i container   Ild i affaldscontainer forsøgt slukket ved beredskabets ankomst af personale fra Netto og  

beredskabet efterslukkede branden med HT- rør tilsat skum. Politiet overtog skadested.  
 

22:21  Rådvadsvej   Assistance   Assistance til politiet. 
 
04:43  Bystævneparken  Brandalarmen  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 


