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Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed!
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Med pressen i hælene…
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Hektisk aktivitet i ”Kommandocentralen”
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Kommunens ansvar i beredskabssituationer

Modtage melding fra vandværker eller andre

Vurdere melding i forhold til sundhedsfare

Kontakte Sundhedsstyrelsen

Sikre at nødvendige foranstaltninger iværksættes

Udstede påbud om foranstaltninger

Sikre at forbrugere informeres, herunder om foranstaltninger 
forbrugerne skal træffe

Underrette Statslig Fødevareregion, hvis fødevareproducenter er 
ramt

Udstede dispensationer for utilfredsstillende vandkvalitet
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Beredskab for vandforsyninger
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Det nye Danmarkskort

Mange nye kommuner 
har ansvar 50-100 
vandværker

Uens beredskabsplaner i 
vandforsyninger kan 
skabe unødig forvirring, 
misforståelser og 
tidsspilde i alvorlige 
beredskabssituationer
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Principper for koncept for beredskabsplaner

”Keep it simple” – et opslagsværk/hjælpeværktøj

Fælles struktur og layout

Ensartet ansvarsfordeling mellem vandværker og kommune

Entydighed i rolle og ansvar for kommunen

Brug af kommunale data og kompetencer

Lokalspecifikke oplysninger for vandværker
Forsyningsområder
Særlige forbrugere
Kontaktpersoner
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Eksempel på fælles struktur

1. Modtagelse af alarm

2. Organisering og ansvarsfordeling 

3. Information – hvem, hvad, hvor?

4. Kildeopsporing og afværge – metoder og huskelister/gode råd

5. Hjælpemidler – hvad findes hvor? Meget findes hos kommunen!

6. Afblæsning/Ophør af beredskab

7. Evaluering af beredskabssituation

8. Forebyggelse
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Eksempel: Modtagelse af alarm

Dato og tidspunkt for anmeldelsen

Anmelderens navn, adresse og telefonnummer

Hvad, hvor og hvornår anmelderen har observeret

Eventuelle symptomer, skader el. lign.

Modtager af anmeldelsen
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Organisering – hvem gør hvad?

Snitflader til eksisterende beredskabsplaner

Intern organisering i kommunen
Myndighed/Påbud
Analyser
Information – eksternt
Information – internt og politisk niveau
Medlem af koordinationsgruppe

Organisering i koordinationsgruppe
Ordstyrer
Indkaldelse og referater
Undergrupper
Rollefordelinger – analyser, opsporing, information, beredskab/hjælp til 
borgere etc.
Relevante samarbejdpartnere/specialister
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Koordinations-
gruppe

Medicin Beredskab Teknik Analysestrategi

Beredskabsgruppe - Køge

Formand for vandværket

Driftsleder for vandværket

Politi:2 personer

Embedslæge

Beredskabsinspektør

Forsyningsdirektør, Køge Kommune

Driftsleder, Køge Kommunes Vandforsyning

Køge Kommune: 5 personer

Fødevareregion Øst

Seruminstituttet

Rambøll
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Organisering af koordinationsgruppe

Indkalder:
1. Driftsleder, vandforsyning
2. Ansvarlig leder, Kommune  

Driftsleder
Vandværk

Teknisk 
direktør

Kommune

Bered-
skabschef
Kommune

Kommuni-
kations-

chef
Kommune

Embeds-
læge Politi
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Opgaver og ansvar i koordinationsgruppen

Beredskabschef
Leder og koordinerer indsatsen med kommunens øvrige instanser
Samordner med politi og andre myndigheder
Iværksætter nødvandforsyning samt øvrigt praktisk

Kommunikationsmedarbejder
Udarbejdelse af skriftlig information i henhold til gruppens beslutninger vedrørende forbrugere,              
presse, virksomheder osv.

Embedslægeinstitutionen
Varetager forhold vedrørende sundhed og fastlægger heraf nødvendige forholdsregler

Politi
Varetager varsling af forbrugerne ved forureningens start

Vandforsyningen
Iværksætter handlinger til udbedring af skader såsom kildeopsporing,  
reparationerdesinfektionudskylning mm.
Genopretter normal drift

Teknisk direktør
Leder af koordinationsgruppen, hvis ikke andet aftales i gruppen
Information til det politiske niveau
Talsmand til presse
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Kildeopsporing – mens man famler i blinde!

Jo hurtigere ude, des bedre!

Så mange analyser som muligt (famler i blinde)

Store prøver – mange undersøgelser for ”ukendte” stoffer 
efterfølgende!

Logisk analyse: Sandsynliggøre hændelse og udelukke andre 
hændelser

Forhold, som gør hændelsen mulig
Opstille mulige scenarier
Undersøgelser som kan be-/afkræfte scenarier
Indsamle viden/analyser
Vurdere scenarier
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Forurening 
suget ud

Eller

Forurening i 
forsynings-
ledninger

Forurening trykket 
ud

Eller

Uren trykkilde

Ren trykkilde 
kombineret med 

forurening

Trykluft eller 
tryksat rent vand 

(trykspuling)
>2,5 bar

efter reparation af 
vandledninger

Eller

Trykluft eller 
tryksat rent vand 

(trykspuling)
>2,5 bar
i private 

installationer

Jordledning stik 
indenfor skel

Eller

Husinstallation

Og
Og

Kobling til 
hovedledning 

under rensning

Forurening af stik 
før måler

Defekt/manglende 
kontraventil

Kobling til 
hovedledning

Forurenet vand i 
husstands-
installation

Forurening af 
rørledning før 

rensning

Kobling til 
hovedledning 

under rensning

Eller

Kloaksystem Kloakspuling Kbh.vej 160 
(regnvandsanlæg) Sun Chemical Codan

(Den Hvide By) Brandstandere Renseanlægget Tankstation Øvrige 
ejendomme

Og

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1211

Eller

Forurening i 
forsynings-
ledninger

Eller

Forurening suget 
ud

Forurening 
trykket ud

Og

Trykfald i 
rentvandsledning Årsager til 

urenhedder i 
renvandtsledning

Brandhaner Øvrigt forbrug Sprinkler
Codan (fyldning af 

kølevands-
reservoir)

Stort forbrug

Eller

Trykfald hos 
vandværket Ledningsbrud Sugning (pumpe)

Slamsuger Sun Chemical Codan Mc Donald

Eller

Eller

Lækage et sted 
hvor omgivelser er 

forurenet

Eller

Utætte 
kloakledninger

Overløb fra 
kloakledninger
(til overflade-
recipienter)

Svigtende/
manglende 

tilbageløbssikring

Eller

Øvrige 
egendomme

Codan
(Den Hvide By) Sun Chemical Renseanlæg

13

15 16

14

17 18

19 20 21 22

A B

C D E F

Kildeopsporing ved logisk analyse - Fejltræer
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Vurdering

Teknisk umuligt eller usandsynligtKan afvises 

Teknisk muligt, men vurderes at 
have lav sandsynlighedLav sandsynlighed

Teknisk muligt og sandsynligt Høj sandsynlighed

BeskrivelseKategori

Kategorier anvendt til vurdering af teknisk mulighed og 
sandsynlighed af potentielle uheldsscenarier
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Kildeopsporing ved logisk analyse - Fejltræer
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Afværge

Afværgeforanstaltninger afhænger af problem: virkeligheden 
overgår fantasien!

Eventuelt foruddefinerede scenarier
Telefonlister – advarsler hurtigt ude!
De nødvendige informationer/værktøjer

Kortmaterialer
Nødvendige oplysninger (ventiler, ledninger, brandhaner…)
Igangværende arbejder (renoveringer, udbygninger…)
Mandskab
Skiltning
Særlige hensyn/særlige forbrugere
Tilgængelig viden – hvor?

Specialister
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Hjælpemidler

Kortmaterialer

Ledningsnetmodeller

Hurtiganalyser

Nødvandforsyning

Hot-line og hjemmeside

m.m.
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GIS-data – hvilke data findes hvor?

Vandledninger

Sektioneringsplan

Normale prøvetagningssteder på ledningsnettet

Vandværker og indvindingsboringer

Indvindingsoplande

Øvrige boringer og brønde

Kloakledninger

Fjernvarmeledninger

Daginstitutioner

Skoler

Handicappede

Virksomheder 

Fødevarevirksomheder

Forurenede grunde



27Slide2008-05-22Rambøll Danmark

Forbrugerinformation - alfa omega for forbrugerne!

Huskelister til god information (indhold)

Skabeloner

Mulige informationskanaler

Ansvarlig for forbrugerinformation
Forbrugere
Fødevarevirksomheder
Kommune/Rådhus/Politikere
Kommunale institutioner
Hot-line
Hjemmeside

Talsmand til pressen 

Megen information – stort behov, også når intet nyt!

Piktogrammer/figurer

Et eller flere sprog?

Blinde og døve, ældre, uden TV, uden Internet m.m.?

Åben

Ærlig

Faktuel 

Proaktiv 

Let tilgængelig
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Afblæsning/Ophør af beredskab

Information om ophør lige så vigtig som alarmering!

Valg af informationskanaler

Begrundelse – hvem tog beslutningen og hvorfor?

Hvad skal de berørte forbrugere foretage sig?

Erstatningsmuligheder/-ansvar?

Hvad gøres for at forhindre en lignende episode?



29Slide2008-05-22Rambøll Danmark

Evaluering - lærerige erfaringer!

Hvad gik godt?

Hvad skal gøres bedre og hvordan en anden gang?

Justering af beredskabsplaner
Justering af arbejdsgange
Alarmering og information
Afværge og genopretning
Kildeopsporing
Organisering og samspil
Borgernes opfattelse
Politikernes opfattelse
Embedsmændenes opfattelse
Etc. 

Videndeling om erfaringer med andre kommuner
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Proces for udarbejdelse af fælles koncept i Vandråd

Vandforsyningernes eksisterende beredskabsplaner og erfaringerVandforsyningernes eksisterende beredskabsplaner og erfaringer

Lovgivning: Kommunens pligt/ansvar
Kommunale oplysninger og kompetencer 

Lovgivning: Kommunens pligt/ansvar
Kommunale oplysninger og kompetencer 

Drøftelse af 
ansvarsforde-
ling og organi-
sering i bered-
skabssituati-
oner

Udarbejdelse 
af forslag til 
skabelon for 
fælles koncept

Kommentering 
og rettelser

Udfyldelse af 
lokalspecifikke 
oplysninger
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Kommunal beredskabsplan Kommunal beredskabsplan 


