OPERATIV BEREDSKABSPLAN FOR KHVV
IKKE KRITISK

BEREDSKABSSITUATION

Mindre driftsforstyrrelser

Større driftsforstyrrelser

Mindre forurening

Kritisk forurening

Kontakt driftsleder
5357 0390
eller Formand

Kontakt driftsleder
5357 0390
eller Formand

SMS vedr. overskridelse af kvalitetskrav
Mikrobiel forurening
Vandværk:
Coliforme
1-20
Kim 37ºC
5-50
Kim 22ºC
200-2000
Ledningsnet:
Coliforme
1-20
Kim 37ºC
5-50
Kim 22ºC
200-2000
Der udtages prøve
Øvrige hændelser:
Drift alarm
Misfarvning af vand
Dårlig lugt
Strømudfald
Større brud på rør
Stoppet behandlingsanlæg
Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer
Fare for underminering af veje og bygninger
Indsats ledes af Driftslederen eller dennes stedfortræder
Anmeldes til Lejre kommune evt. Styrelsen for patientsikkerhed
eller Miljøvagten på 112

Der indkaldes det nødvendige personel til løsning
af opgaven og bestyrelsen orienteres.
Driftslederen udsender SMS samt opdatere hjemmesiden.
Eksempler:
- Driftsalarm
- Rørbrud
- Misfarvning af vandet i mindre grad
- Måler og installationsproblemer

SMS udsendes
med info om
situation

Truet forsyning
Mikrobiel forurening
Vandværk:
E. Coli:
En eller flere
Enterokokker: En eller flere
Coliforme >20
Kim 37ºC >50
Kim 22ºC >500
Øvrige hændelser:
Større sygdomsudbrud
Dårlig smag, lugt, udseende
Tegn på indbrud, hærværk
Tilbageløb fra forbruger
Svigt af vandforsyning i længere tid
Uheld ved kemikalietransporter ect.

Terror
Krig
Naturkatastrofer
Atomare eller kemiske udslip

Vurder den samlede for- - Hvad består forureningen af
ureningssituation ud fra - Hvad er der sket
kendte faktorer.
- Hvordan har den seneste drift været?
Kendskab til forstyrrelser, brud ect.
- Kendes potentiel kilde til forureningen
- Ect.

2

Luk forsyning til og fra
forurenet område

På baggrund af den samlede forureningssituationen
tages der stilling til at afgrænse forureningen hvis
muligt

3

Opret logbog

Logbog oprettes ud fra standart skabelon og føres
digitalt

4

Skylning igangsættes på Skylning via brandhaner og skylleventiler iværksætledningsnet
tes, så forurening skylles ud.
Husk skylleskilte på brandhaner!

5

Kontakt og nedsæt beredskabsgruppe

6

Koordinations central
etableres

7

Fastlæg strategisk prøvetagningsplan

Der udarbejdes en plan for hvordan, hvor og hvornår prøvetagningen skal finde sted under beredskabssituationen.

8

Yderligere analyser foretages

Yderligere analyser igangsættes strategiske steder
på ledningsnettet for at starte lokalisering af forurening og følge udviklingen.
Der igangsættes af KHVV og udføres af akkrediterede analyser laboratorium.

9

Overvej kogeanbefaling

Afhængig af den samlede situation, herunder berørte forbrugere og udviklingen af vandkvaliteten på
baggrund af analyser samt evt. kendt årsag af forureningen, besluttes det, om kogeanbefaling skal udstedes.

10 Overvej kommunikation
til forbruger og offentlighed

Afhængig af den samlede beredskabssituation, vurderes det, om der skal kommunikeres til forbruger,
medier m.fl.

Øvrige hændelser:
Sygdomstilfælde/Pandemier
Alvorlige tegn på indbrud/hærværk
Boringsnære uheld med kemiske
transporter ect.

Beredskabschefen leder indsats
ifølge Kommunens Beredskabsplan

BEREDSKABSSITUATION

Beredskabsgruppe kan bestå af følgende:
-Indsatsleder (Politi) -Driftsleder -Bestyrelse Beredskabschef Styrelsen for patientsikkerhed Miljøvagt
Der etableres et lokale med situationstavle til notering af hændelser under beredskabssituationen.
Centralen fungerer som kommandocenter for det
samlede beredskabshold.
Tavlen opsættes med kolonner, ”datotid, situationsbeskrivelse, opgave, udførsel, ansvar, bemærkninger …….

Kommunikation fortages i følgende rækkefølge:
1 SMS
2 DR P4 KBH/Sjælland
3 TV2 Lorry
4 Hjemmesiden
5 Postomdeling

Der nedsættes en ad hoc gruppe.
Ved højt trusselniveau kan kommunens krisestab lede indsatsen.
Der henvises til Lejre Kommunes
beredskabsplan for vandforsyning.

Beskrivelse

1

Krise

Fælles indsats ledes af beredskabet samt KHVV
Ved mikrobiologisk forurening ledes indsatsen af KHVV efter aftale med
Beredskabet
Anmeldes via 112
Styrelsen for patientsikkerhed 72 22 02 68
Beredskabschef , Styrelsen for patientsikkerhed, samt KHVV vurderer
det videre forløb.
Der nedsættes en ad hoc gruppe, med
en fra ovennævnte, som leder af indsats.
Ved højt trusselniveau kan kommunens krisestab lede indsatsen.
Eksempler:
Behov for kogeanbefaling
Større sygdomsudbrud
Forurening af ledningsnet der giver
dårlig lugt eller smag.
Alarm for truende ydere påvirkning,
eks. Kemikalietransport uheld.
Der henvises til Lejre Kommunes
Beredskabsplan

Nr. Opgave

11 Udpeg medieansvarlig

Det besluttes hvem der tager kontakt til medierne.
Der er kun en som udtaler sig.

12 Erstatningsvand til følsomme forbrugere

Ved kogeanbefaling kontaktes følsomme forbrugere
for planlægning af og vurdering af behov for erstatningsvand.
Listen forefindes i Beredskabsplanen, afsnit:

13 Telefonsvarer i beredskabssituation

Telefonsvarer opsættes til den enkelte beredskabssituation.

AnUdsvarlig ført

