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1.

Anvendelse

En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke
er muligt at opretholde den normale forsyningssituation.
Det kan eksempelvis være ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud
I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet
vand, der kan være sundhedsskadeligt.
I Silkeborg Kommunens Beredskabsplan For Vandforsyning er beskrevet hvordan og hvor
vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer. Denne plan er udarbejdet og vedligeholdes af
Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdelingen. En opdateret udgave af planen med tilhørende
bilag er tilgængelig for vandværkerne og andre relevante instanser på
www.beredskabsplan.silkeborgkommune.dk klik på >Sådan bruger du hjemmesiden< Gå til
Afdelingernes delplaner >Teknik og Miljø< og herefter >Indsatsplan- drikkevandsforurening< eller
direkte: http://beredskabsplan.silkeborgkommune.dk/Afdelingernes-delplaner/Teknik-ogMiljoe/Indsatsplan_drikkevandsforurening
Vrads Vandværks egen beredskabsplan tilhørende telefonlister (Bilag 12 og bilag 13) forefindes i
papirformat på vandværket endvidere kan den ses under Vrads Vandværk på vrads.dk
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Alarmeringsplan

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager
meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.
Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandforsyningen
eller kommunen som tilsynsmyndighed for vandforsyningen.
Uden for normal arbejdstid er det Brand og Redning, der modtager henvendelsen.
Eksempler på henvendelser om en unormal forsyningssituation:
 Forbruger klager over vandkvaliteten
 Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
 Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed
 Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom
 Trafikuheld med udslip af kemikalier
 Brud på større ledninger
 Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser en forurening.

Alarmeringsplan:
Henvendelse om unormal vandforsyning

Vandværkets driftsvagt/anlægspasser

Mindre driftsforstyrrelser
 mindre ledningsbrud
 mindre misfarvninger af
vandet som følge af
ledningsarbejder
 måler- og
installationsproblemer

Større driftsforstyrrelser
 Strømudfald
 Lednindsbrud vitale ledninger
 Misfarvning af vandet i større
områder
 Nedbrud/driftsstop på
behandlingsanlæg

Beredskabssituation (truet
forsyning eller krisesituation):
 Drikkevandsforurening (analyse
viser mikrobiel forurening, melding
om sygdomstilfælde, alvorlige
tilfælde af dårlig smag, lugt og
misfarvning)
 Alarm for indbrud/hærværk på
vandværket
 Uheld med kemikalietransport i
nærheden af vandværk
 Længerevarende forsyningssvigt
 Terror, krig og naturkatastrofer
 Luftforurening med risiko for
sundhed

Driftsvagt tilkalder fornødent
mandskab og skaden
afhjælpes.

Driftsvagt tilkalder
vandværksformand/driftsleder.

Driftsvagt tilkalder
vandværksformand/driftsleder.

Situationen vurderes og
fornødent mandskab indkaldes
og skaden afhjælpes.

Ved brand eller akut fare: kald 112

Vandværkets
formand/driftsleder
orienteres efterfølgende

Silkeborg Kommune alarmeres:
- Teknik og Miljø (i åbningstiden)
- Brand og Redning (udenfor åbningstid
eller i krisesituationer)
Silkeborg Kommune inddrager
embedslægen i forureningssager og
afhængig af situationen etableres
beredskabsgruppe jf. Silkeborg
Kommunes beredskabsplan
Berørte kunder informeres om omfang,
forventet varrighed og forholdsregler
(kogeanbefaling,
nødforsyningsmuligheder).
Følsomme forbrugere kontaktes direkte.
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Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel

Vandværkets bestyrelse og driftspersonale
Tlf-privat

Mobil

Har nøgle
vandværk

formand@vradsvand.dk
einar@vradsvand.dk
kasserer@vradsvand.dk

48448886
75757230
75757540

24418453
20167230
22936881

X
X
X

Jan@vradsvand.dk
geroldklaus@energimail.dk

75757105

30137542

Bestyrelse

Navn

adresse

E-mail

Formand
Næstformand
Kasserer

Peter Martiny
Einar Bernth,
Brian Pilgaard
Andersen
Jan Wubs
Gerold Klaus

Søndervang 21
Snabegårdvej 3
Vestervang 1
Ansøvej 36

Navn

adresse

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant 1
Suppleant 2
Driftspersonale
Vandværkspasser

E-mail

Tlf-arb.

X
X

Tlf-arb.

Tlf-privat

Mobil

Håndværkere og materiel
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
LER (påvisning af
kabler/ledninger)
Naturgas Midt-Nord
(påvisning af
gasledninger)
TeleDanmark
(påvisning af kabler)
Teknisk rådgiver
Leverandør

Navn
Bryrup El-forretning
ApS
Bryrup Smede og
VVS forretning

adresse
Hovedgaden 35

E-mail

Tlf-arb.
75756433

Hovedgaden 26

75756017

EnergiMidt A/S

Tietgensvej 2-4, 8600
Silkeborg

70151560

Tlf-privat

Mobil

Har nøgle
vandværk
X
X

tankvogne/palletanke
Afmærkningsmateriel
Nødstrømsanlæg m.
CEE indtag væg
H6/400/32/5/44
Rendegraver
Brøndborer
Lækageudstyr
Slamsuger

Bryrup El-forretning
ApS

Hovedgaden 35

75756433

Jørgen Sørensen

Vorretvej 6, Them

75756087

Laboratorium

Navn
Eurofins Miljø A/S

adresse
Smedeskovvej 38, 8464
Galten

E-mail

Tlf-arb.
4022 4266

Tlf-privat

Mobil

nøgle

Nabovandværker

Navn
Bryrup Vandværk
a.m.b.a

adresse

E-mail

Tlf-arb.
75757799

Tlf-privat

Mobil
40824321

nøgle
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20247974

Telefonliste - Følsomme forbrugere

Følsomme forbrugere
Type
Landbrug med dyrehold

Navn
Peter Due
Peder Brochmann
Christian Hvidt

adresse
St. Bredlundvej 8
Thorupvej 1
Lystrupmindevej 26

E-mail

Tlf-arbejde
75756102
23937409
35117575

Tlf-privat

Udprint og indsæt opdaterede telefonlister fra Silkeborg Kommunes Beredskabsplan for
vandforsyning
Bilag 12: Telefonlister over myndigheder, medier, Politi, m.v.
Bilag 13: Telefonliste over almene vandværker med forsyning i Silkeborg Kommune

Mobil
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Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen

Materiale
Ledningsplaner
Tegninger over vandværket
El-tegninger for tavler
Funktionsbeskrivelser for vandværket
Hvem har nøgle til vandværk
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Hvor findes oplysninger
Ved formanden og kasseren
Ved formanden og kasseren
På vandværket i hvid DDS mulepose og hos kasseren
Ved formanden og kasseren
Samtlige bestyrelsesmedlemmer se telefonliste afsnit 3

Handleplan for etablering af nødvandforsyning

Situationsbeskrivelse
Udbredelse
Hvem er berørt
Årsager

Længerevarende forsyningssvigt eller sundhedsfarlig
drikkevandsforurening
Hele eller dele af forsyningsområdet
Forbrugerne i de berørte områder
Nedbrud af vandværk, strømsvigt eller drikkevandsforurening

Hvilke handlinger skal sættes i værk
Hvad er opgaven
Etablering af nøddrikkevandsforsyning
Hvordan udføres den

Nødforsyning via tankvogne/palletanke/dunke
Kontakt det vandværk der er udset til at levere vand
Fremskaf nødforsyningsudstyr(se SKBFV bilag 13).:
- Rene tankvogne til transport af drikkevand kan skaffes
hos Brand og Redning eller Rødkærsbro Mejeri (Arla),
- palletanke, dunke rekvireres hos Brand og Redning eller
Beredskabsstyrelsen
OBS! ”inderposen” i palletankene skal udskiftet hver 14.
dag. Vandet i tanken skal udskiftet hvert 6. time
Udlevering af vand etableres på torvet foran kirken.
...
Særlig nødforsyning til landbrug med dyrehold

Hvem skal inddrages

Beredskabsgruppen: Vandværkets ledelse, Teknik og Miljø,
Brand og Redning, embedslæge
Nabovandværk

Hvem skal orienteres

Forbrugerne orienteres om forsyningssituationen og den
etablerede nødforsyningsmulighed
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Handleplan for etablering af nødstrømforsyning

Situationsbeskrivelse
Udbredelse
Hvem er berørt
Årsager

Længerevarende strømsvigt, der truer vandforsyningen
Hele eller dele af forsyningsområdet er uden vandforsyning
Forbrugerne i de berørte områder
Nedbrud på det offentlige elforsyningsnet

Hvilke handlinger skal sættes i værk
Hvad er opgaven
Etablering af nødstrømsforsyning
Hvordan udføres den

Kontakt EnergiMidt for afklaring af omfang og forventet
varighed af strømudfaldet
Leje af mobil nødstrømsgenerator
Vandvæket har forberedt stik til mobil nødgenerator og
generatoranlæg kan skaffes hos Bryrup El, Hovedgaden 35,
Bryrup - 75756433
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Hvem skal inddrages

Vandværkets ledelse
Vandværkets elektriker
?Energi Midt
?Leverandør af mobilt nødstrømsanlæg

Hvem skal orienteres

Ved udfald af vandforsyningen informeres forbrugerne om
forsyningssituationen, omfang og forventet varighed.

Handleplan ved drikkevandsforurening

Situationsbeskrivelse
Udbredelse
Hvem er berørt
Årsager

Undersøges
Undersøges
Undersøges

Hvilke handlinger skal sættes i værk
Hvad er opgaven
Undersøges
Hvordan udføres den
Bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige
Hvem skal inddrages
Helst hele bestyrelse samt nødvendigt mandskab/instanser
Hvem skal orienteres
De berørte forbrugere

10 Handleplan lækage/ledningsbrud
Situationsbeskrivelse
Udbredelse
Hvem er berørt
Årsager

Undersøges
Undersøges
Undersøges

Hvilke handlinger skal sættes i værk
Hvad er opgaven
Undersøges
Hvordan udføres den
Bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige
Hvem skal inddrages
Helst hele bestyrelse samt nødvendigt mandskab/instanser
Hvem skal orienteres
De berørte forbrugere

11 Paradigme for logbog
Handling

Udført
Dato

Initialer
Klokken

