
  

Studsgård Vandværk, Studsgård 

 

 

 

 

 
 
 

Beredskabsplan 
for  

Studsgård Vandværk 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Udarbejdet feb 2013 

 

 



  
   

 Beredskabsplan for Studsgård Vandværk 
 
 Side 2 
 

Dokument oprettet: feb. 2013 fk Version 1  Senest revideret juni. 2013 fk 

 

Indholdsfortegnelse: 

  
1. Forord          Side 3  

2. Baggrund         Side 3 

3. Beredskabskoordinator:        Side 3 

4. Sikringsansvarlig:         Side 3 

5. Nøglepersoner:         Side 3 

6. Telefonliste for Studsgård Vandværk.     Side 3  

7. Oversigt over værkets kriseberedskab og kriseorganisation Side 4 

8. Tjekliste til foranstaltninger for at imødegå trusler/hændelser Side 4 

9. Beredskabsniveauer       Side 4 

10. Forhåndsregler ved uheld på vandforsyningen.    Side 5 

11. Sikringen af tilgængelighed af vitale tekniske systemer  Side 6 

12. Evaluering af beredskabshændelser     Side 6 

13. Afholdelse af øvelser       Side 6 

14. Nødvendige beredskabsinstrukser for opretholdelse og  

etablering af vandforsyningen      Side 6 

15. Beskrivelser og instrukser for forudsigelige hændelser  Side 6 

16. Håndtering af uforudsigelige forhold     Side 6 

17. Instrukser for driftssamarbejde med eksterne parter  Side 6 

18. Relevante Myndigheder.        Side 6 

19. Redningsberedskab       Side 6 

20. Bemanding:         Side 6 

21. Assistance:          Side 6 

22. Politi og beredskab:        Side 6 

23. Forbrugerinformation ved længerevarende  

stop i vandforsyning:        Side 7 

24. Offentligheden i øvrigt:        Side 7 

25. Kontaktliste for informationsområdet:     Side 7 

26. Repræsentant til politiregioner:      Side 7 

27. Implementering af national beredskabsplan i virksomheden:  Side 8 

28. Orientering om beredskabsplaner fra myndigheder:   Side 8 

29. Kortmateriale:         Side 8 

 

 

 

Bilag:  
a.  

Instruks vedr. etablering af nødforsyning fra Herning Vand 
 
 
  

 

 



  
   

 Beredskabsplan for Studsgård Vandværk 
 
 Side 3 
 

Dokument oprettet: feb. 2013 fk Version 1  Senest revideret juni. 2013 fk 

 

1. Forord: 

Denne beredskabsplan er udarbejdet af Studsgård Vandværks bestyrelse.  

Beredskabsplanen er udarbejdet for Studsgård Vandværk med skyldig hensyntagen til 

værket måde at være organiseret på, størrelse og geografiske udbredelse. 

 

Arbejdsgruppen bag nærværende beredskabsplan 

Formand Henning Larsen  Studsgård Vandværk 

Sekretær Finn Kronbo  Studsgård Vandværk 

 

Arbejdsgruppen forventer, efter beredskabsplanens færdiggørelse, at fortsætte samar-

bejdet i forbindelse med fremtidige revisioner af planen. 

 

2. Baggrund: 

 Beredskabsplanen er udarbejdet på baggrund af LOV nr 1054 af 23/12/1992  

 

3. Beredskabskoordinator:  

Henning Larsen 

 

4. Sikringsansvarlig:  
Bestyrelsen for Studsgård Vandværk  
 

5. Nøglepersoner: 

Bestyrelsesformand og beredskabskoordinator Henning Larsen samt Øvrige bestyrel-

sesmedlemmer. 

 

6.  Telefonliste for Studsgård Vandværk: 
Relevante telefonnumre for Studsgård vandværk fremgår af telefonlisterne der holdes 
ajourført på vandværkets hjemmeside og i relevante publikationer.   
 

Bestyrelsen: 
Formand: Henning Larsen 97 16 40 84-25 31 09 92   hl@vandogel.dk  

Næstformand: Peter Kristensen 97 16 42 31-30 70 42 31  birgitogpeter@gmail.com 

Sekretær: Finn Kronbo  97 16 48 10-30 61 86 90   finnkronbo10@hotmail.com  
Bestyrelse: Carsten Nykjær 97 16 44 55- 20 97 97 64       info@bjarne-winther.dk 

Bestyrelse: Marc Foldager  96 81 77 71-31 68 20 31   marc.foldager@gmail.com  

 

Eksterne samarbejdspartnere. 

VVS installatør. Karsten B. Hansen 97 16 11 56 – 40 37 11 56 

Entreprenør. Sv. Erik Madsen 97 16 23 49 – 40 33 20 49  

Midtjysk Vandrens 99 26 82 11 eller 25 31 09 90 

Styringstavler. In2tec 22 49 98 88 eller 22 49 98 77 

Kermic A/S vand/rens. 75 34 51 88 

Herning Vand 99 26 82 11 

Kibæk Elværk 97 19 13 33 kibaekel@mail.dk  

Herning Kommune, beredskab, tlf. nr. 96 28 28 28 

Politiet, tlf. nr. 114.  

Hjemmeværnet, kontakt via enten Politi eller Herning Kommunes Beredskab 

mailto:hl@vandogel.dk
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dbirgitogpeter%40gmail.com&ru=https%3a%2f%2fprofile.live.com%2fcid-19cc2c772e36f647%2fdetails%3fcontactid%3d30313391-9957-42af-bb1f-3bc7e42e9cad
mailto:finnkronbo10@hotmail.com
mailto:info@bjarne-winther.dk
mailto:marc.foldager@gmail.com
mailto:kibaekel@mail.dk


  
   

 Beredskabsplan for Studsgård Vandværk 
 
 Side 4 
 

Dokument oprettet: feb. 2013 fk Version 1  Senest revideret juni. 2013 fk 

 

 

7. Oversigt over værkets kriseberedskab og kriseorganisation: 
 

Ved kriseberedskab ledes Værket af bestyrelsesformanden og installatøren. 

Det er bestyrelsesformanden, der varetager krisestyringens beslutningsprocesser i sam-

råd med installatøren. Der er ingen prioriteringer for enkelt kunder, men gårde med hus-

dyrdrift vægtes højt.   

 

Værket har følgende prioritering for modtagelse af information:  

1. prioritet: Henvendelser fra Herning kommune, Herning vand og Politi. 

2. prioritet: Henvendelser fra Falck. 

3. prioritet: Øvrige opkald via telefon. 

 

Informationshåndtering i forhold til pressen varetages af Sekretæren i tæt samarbejde 

med formanden.  

Informationshåndtering i forhold til Værkets brugere varetages af Sekretæren i tæt sam-

arbejde med formanden.  

Der kan indkaldes ekstra mandskab i form af personale fra Herning Vand.  

 

8. Tjekliste til foranstaltninger for at imødegå trusler/hændelser: 

Ved trusler fås så mange oplysninger som muligt til brug for opklaringsarbejdet og be-

lysning af trusselsbilledet.  

Trusler vurderes af modtageren og videregives til bestyrelsen, som foretager en evt. 

anmeldelse til Politimyndighed og hvor det skønnes bl.a. Herning Kommunes bedrifts-

tjeneste og Herning Vand.   

Trusler der udvikler sig til hændelser anmeldes til Politimyndighed og hvor det skønnes 

til Herning Kommunes bedriftstjeneste og Herning Vand.   

En opskalering fra normalt beredskab til kriseberedskab foretages af bestyrelsesfor-

manden i samråd med bestyrelsen dog minimum en repræsentant fra den øvrige besty-

relse.   

 

9. Beredskabsniveauer: 
Det følgende beskriver værkets ageren i de forskellige niveauer. 
Ved normalt beredskab udføres Studsgård Vandværks opgaver og almindelige forret-
ninger uden særlige foranstaltninger, normale procedurer for værket følges. 
Ved forhøjet beredskab udskydes alle planlagte arbejder og i gang værende arbejder 
afsluttes. 
Ved omfattende beredskab foretages kun reparationer af havarier.  

De tekniske anlæg vil være beskyttet mod uautoriseret adgang med låse og indhegning.  

 

 

 

 

 

 



  
   

 Beredskabsplan for Studsgård Vandværk 
 
 Side 5 
 

Dokument oprettet: feb. 2013 fk Version 1  Senest revideret juni. 2013 fk 

 

 

 
10. Forhåndsregler ved uheld på vandforsyningen: 
Når uheld konstateres kontaktes formanden for Studsgård vandværk uophørligt,  
på telefon 25 31 09 92 alternativt andet medlem af bestyrelsen, se beredskabsplan side? 

 
Sag: 

 
2 typer uheld. 

a. Forurening i vandforsy-
ningen  

b. Brud på hovedledning.  
 
Uheld vurderes til at om-
fatte stort antal forbruge-
re evt. hele byen. 
Afbrydelser i længere 
tidsrum, 1 til flere dage. 
 

Sag: 
 
2 typer uheld. 

a. Forurening i vandforsy-
ningen 

b. Brud på hovedledning. 
 

Uheld vurderes til at vare i 
få timer, til et afgrænset 
antal forbrugere.  

 

Sag: 
 
Brud på stikledning og in-
dendørs installation.  
 
Husejerens ansvar.  

 
 
 
 
 
 

Analyse: 
Ad a  
Forureningen er kendt / 
afgrænset 
Dårlig smag og lugt af 
ukendte årsager. 
Kogeanbefaling vurderes 
nødvendig.  
 
Ad b  
Brud er konstateret og loka-
liseret, entreprenør og VVS 
installatør er hidkaldt.  
 

Analyse: 
Ad a  
Kendt afgrænset forurening, 
hvor forureningskilden er 
fjernet. 

 Forurening under 
grænse for kogeanbe-
faling. 

 Ingen drikkeforbud eller 
andre restriktioner. 

 
Ad b  
Brud er konstateret og loka-
liseret, entreprenør og VVS 
installatør er hidkaldt. 
 

 

Handlingsplan. 
 
Byens pumper afbrydes og 
ved der etableres forbindel-
se til Herning Vand’s led-
ningsnet til forbrugere hvortil 
det skønnes forsvarligt. (se 
instruks herfor bilag ?) 
Der sendes besked ud på 
Studsgårds mailliste om-
handlende skadens omfang 
og varighed.(Sekretæren) 
(se standardbrev bilag? der 
orienteres på byens hjem-
meside. 

 Handlingsplan. 

 
Reparation iværksættes og 
færdiggøres hurtigst, øvrige 
bestyrelsesmedlemmer ori-
enteres evt. ved SMS.  
 

Handlingsplan. 

 
Ejer iværksætter og sikre 
reparation af stikledning i 
henhold til gældende for-
skrifter.  
Bestyrelsen kan bistå med 
råd og dåd, F.eks. i forbin-
delse med at få lukket for 
vandet. 
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11. Sikringen af tilgængelighed af vitale tekniske systemer: 
Datakommunikation foregår via bredbåndsforbindelse. 

 

12.  Evaluering af beredskabshændelser: 
Bestyrelsen indsamler relevante oplysninger. Oplysningerne og handlinger behandles på 

et bestyrelsesmøde og føres til protokol, om fornødent revideres beredskabsplanen.  

 

13. Afholdelse af øvelser: 
Qua værkets størrelse og personalenormering, afholdes der ikke beredskabsøvelser, 

men der foretages gennemgang af beredskabsplanen, hver gang der optages nye med-

lemmer i bestyrelsen.  

 

14. Nødvendige beredskabsinstrukser for opretholdelse og retablering af  

vandforsyningen: 

 

15 Beskrivelser og instrukser for forudsigelige hændelser: 

Indenfor normal arbejdstid modtager administrationen (Kibæk Vandværk) et opkald 
med oplysning om forsyningssvigt, administrationen kontakter uophørligt formanden for 
Studsgård Vandværk alternativt et bestyrelsesmedlem, der straks påbegynder diagno-
sticering og afhjælpning af den opståede fejl. 

Udenfor normal arbejdstid er bestyrelsen i egenskab af driftsvagt til rådighed. Der er 
mulighed for at trække på ekstern hjælp, i henhold til liste over eksterne samarbejds-
partnere.  
 
 

16 Håndtering af uforudsigelige forhold: 
Bestyrelsesformanden kontaktes for afgørelse om aktuelt tiltag, i dennes fravær kontak-

tes et medlem af bestyrelsen.  

 

17. Instrukser for driftssamarbejde med eksterne parter: 
Generelt etableres driftssamarbejde med eksterne parter gennem formanden alternativt et 
bestyrelsesmedlem.  
 

18. Relevante Myndigheder: 
Myndigheder der er relevante for Studsgård er: 
 

 Herning Kommune, beredskab, tlf. nr. 96 28 28 28 

 Politiet, tlf. nr. 114.  

 Hjemmeværnet, kontakt via enten Politi eller Herning Kommunes Beredskab. 
 

19. Redningsberedskab: 

 Alarmcentral, tlf. nr.: 112 

 Falcks Redningskorps, Brand og redning Herning, tlf. nr. 75 15 82 22 

 Herning Kommunes Beredskabschef, 96 28 28 28. 

 Lægevagt, Region Midt/Vest 70 11 31 31. 
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20. Bemanding: 
Relevante telefonnumre for eksterne firmaer fremgår af telefonlisterne der holdes ajour-

ført. 

 

21. Assistance: 
Der er indgået aftale med Herning Vand om etablering af nødforsyning af vand. 
 

22. Politi og beredskab: 
Ved større og langvarige afbrydelser af vandforsyningen, informeres politi og beredskab. 

Herefter foregår løbende kommunikation efter aftale. Telefonnumre til politi og bered-

skab fremgår af side 6 punkt 21/22. 

 

23. Forbrugerinformation ved længerevarende stop i vandforsyning:  
Ved længerevarende afbrydelse af vandforsyningen informeres Pressen straks (Radio 

Midt/Vest, TV Midt/Vest samt Radio guld). Denne information gives af bestyrelsesfor-

manden evt. sekretær såfremt bestyrelsesformanden ikke er disponibel.  

Information generelt om den aktuelle forsyningssituation samt omfang og forventet af-

brydelsesvarighed gives af formanden/sekretæren. 
 

24. Offentligheden i øvrigt:  
Information til den trykte presse vedr. afbrydelser koordineres med bestyrelsesforman-

den og sekretæren.  
 

25.  Kontaktliste for informationsområdet: 

Radio Telefon Fax Mail 

DR – Radio Midt & Vest  9610 7500 9610 7575 rmv@dr.dk 

Midtjylland Guld FM 9626 3700  kontakt@guld.fm 

    

TV Telefon Fax Mail 

TV/Midt-Vest 9612 1212 9612 1213 redaktionen@tvmidtvest.dk 

    

Avis Telefon Fax Mail 

Herning Folkeblad 9626 3700 9722 3600 hf@herningfolkeblad.dk 

26. Repræsentant til politiregioner: 

Studsgårds repræsentant til politiregionen er værkets bestyrelsesformand. Såfremt han ikke 

er disponibel, deltager et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

27.  Implementering af national beredskabsplan i virksomheden: 
Det er bestyrelsesformanden der modtager ændring i beredskabsniveau og iværksætter 

beredskabsforanstaltninger i henhold til værkets sammenfattende beredskabsplan og efter 

myndighedernes anvisninger. 

 

Alle værkets bestyrelsesmedlemmer er bekendt med de forskellige niveauer i den nationale 

beredskabsplan. 

mailto:rmv@dr.dk
mailto:redaktionen@tvmidtvest.dk
mailto:hf@herningfolkeblad.dk


  
   

 Beredskabsplan for Studsgård Vandværk 
 
 Side 8 
 

Dokument oprettet: feb. 2013 fk Version 1  Senest revideret juni. 2013 fk 

 

28. Orientering om beredskabsplaner fra myndigheder: 

De væsentligste elementer fra myndighedernes beredskabsplaner placeres senere som 

bilag. 

 

29. Kortmateriale: 
Studsgård Vandværks ledningsanlæg er registreret elektronisk, og via PC på Vandvær-
ket er det muligt at foretage opslag samt få udskrifter af detailkort. 
 
På vandværket forefindes fysisk kort over Studsgård Vandværks ledningsnet.  
 
Tegningsarkivet revideres løbende i forbindelse med udvidelser og eller ændrin-
ger/renoveringer af eksisterende anlæg. 
 
 

Beredskabsplanen gennemgået og godkendt af bestyrelsen.  
 
 
Studsgård den __________________ 
 
 
 
Henning Larsen.                                   Karsten Nykjær.      Peter Kristensen. 

 

Finn Kronbo.                                        Marc Foldager.  
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Bilag a  
 

 


