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10:41  Peblinge Dossering  Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri. 
  
11:27  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning. 
  
12:04  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
12:07 Motorring 3  Færdselsuheld Væltet hestetrailer. Foretaget sikring af skadestedet. Hest aflivet af tilkaldt dyrlæge. 
 
14:30  Jægersborggade  Røg fra Lejlighed Lettere røgudvikling fra lejlighed. Sendt røgdykkere ind og konstateret at røgen kom fra en glemt gryde  

på komfuret. Slukket gryden i køkkenvask samt udluftet lejligheden. 
 

15:11  Mirabellevej   Ild i affald i det fri Slukket før beredskabets ankomst. 
   
15:54  Oslo Plads   Person under tog Person påkørt af S-tog ved Østerport station. Stoppet togdriften, sikret skadestedet samt trukket  

patienten fri af toget og påbegyndt førstehjælp. Assisteret med transport til ambulancen. Overdraget
 skadestedet til politiet.  

 
16:32  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning. 
 
17:31  Nørre Voldgade  Ild i container  Ild i køreplade. Slukket med et HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
17:41  Provstevej   Ild i lejlighed  Mindre brand i plastikstol. Slukket af beboeren før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.  
 
17:50  Tranehavegård  Eftersyn  Blind alarm idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
18:13 Tybjergparken  Eftersyn  Intet at bemærke. 
 
18:41  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
 
20:53  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vand i melder. 
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22:29  Amagerbro Torv  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
22:36 Engager  Brandalarm  Blind alarm idet detektor var aktiveret af damp fra rengøring. 
 
23:37  Krimsvej   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning i mikrobølgeovn.  
 
02:14  Buntmagervej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
 
02:27 Tybjergparken  Mindre naturbrand Ild i affald. Slukket med et HT-rør. 
 
05:37  Ryesgade   ild i affald i det fri  Påsat brand i affald i port-gennemgang ved kirke. Slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til  

politiet. 
 
07:08 Midtermolen  Brandalarm  Blind alarm. Damp fra madlavning. 
 
07:28 Tybjergparken  Røg på trappe  Svag røglugt på trappe. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
07:59 Thorshavnsgade Brandalarm  Fejl i forbindelse med afprøvning. 


