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Forord    

Denne delplan for Teknik & Miljø i Hedensted Kommune er en del af kommunens samlede be-
redskabsplan.  
 
Delplanen er en rammeplan, der skal kunne benyttes i ekstraordinære situationer. Derfor skal 
planen være bekendt af samtlige medarbejdere i Teknik & Miljø. 
 
Delplanen tager som udgangspunkt højde for de hændelser, der mere eller mindre uvarslet 
kan indtræffe i hverdagen, f.eks. skybrud/oversvømmelse. 
  
Til delplanen er der knyttet nogle operative indsatsplaner, der sammen med bilag beskriver, 
hvordan personalet skal håndtere en ekstraordinær situation. 
 
Delplanen angiver hvordan: 
 

 Teknik & Miljø aktiveres, samt hvordan driften varetages 

 Informationer skal håndteres 

 Koordinering af Teknik & Miljøs ressourcer 

 Intern og ekstern kommunikation varetages 

 Den operative indsats prioriteres  
 
Delplanen indeholder desuden: 
 

 Oversigt over de operative indsatsplaner, der er udarbejdet af Teknik & Miljø 

 Aktuelle bilag for Teknik & Miljø. 
 
Planen som helhed vil blive gjort tilgængelig på Hedensted Kommunes intranet. 
 
 
 
 
 
Martin Petersen 
Chef for Teknik & Miljø 
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Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan 

Udover kommunens generelle beredskabsplan er planen underinddelt i delplaner for 
kommunens forskellige afdelinger. Disse er opbygget efter samme princip som den generelle 
beredskabsplan. 

Delplanerne indeholder alle indsatsplaner, der er hjælpemidlerne til de udvalgte hændelser, 
som kommunen vurderer, kan skabe kritiske situationer. Indsatsplanerne indeholder 
procedurer for genopretning af en krisesituation til normal drift.   

Derudover er der operative planer, der kan være actioncards, instrukser, lokale brand- og 
evakueringsplaner, mødeplaner mm.  Disse planer beskriver tiltag, der hurtigt skal iværk-
sættes i forbindelse med et akut uheld, ulykke eller en krisesituation. Det er med andre ord 
førsteindsatsen og hjælpemidlet til at igangsætte de næste faser. Disse planer er typisk bilag 
til en del- eller indsatsplan for en afdeling. Det er eksempelvis de første vigtige tiltag i forbin-
delse med pandemisk influenza, forurening af drikkevandet etc. Operative planer kan også 
være lokale brand- og evakueringsplaner på skoler, plejehjem og institutioner etc.  
  

 
 
Skematisk visning af kommunens samlede beredskabsplan 
 
 

Kommunens 
Generelle Beredskabsplan 
 
Indledning 
1 Aktivering af krisestaben 
2 Informationshåndtering 
3 Koordination 
4 Krisekommunikation 
------------------------------- 
5 Oversigt over delplaner mv. 
Bilag til den generelle plan 
 

Delplan  
Miljøberedskabspla-
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1. Indledning 

1.1 Formål 
Delplan for Teknik & Miljø har sammen med interne oversigter og operative indsatsplaner mv. 
det formål at skabe forudsætning for, at løsningen af afdelingens beredskabsopgaver kan 
løses rationelt. 
 
Planlægningen og indsatsen skal specielt rettes mod: 

 At sikre at de nødvendige materielle og personelmæssige ressourcer er til rådighed 

 At kunne iværksætte en alarmering af afdelingens nøglepersoner 

 At kunne påbegynde en indsats til at begrænse og afhjælpe personskader ved ulykker og 
katastrofer 

 At prioritere de opgaver, der skal varetages af Teknik & Miljø, og koordinere de ressourcer, 
der er til rådighed. 

 At kunne orientere kommunens krisestab om den aktuelle situation samt medvirke til løs-
ning af kommunens samlede beredskabsopgaver 

 
1.2 Opgaver for Teknik & Miljø 
Det er Teknik & Miljøs opgave, så længe som muligt, at videreføre de normale 
samfundsfunktioner eller retablere disse efter en krisesituation. 
 
I det omfang det er nødvendigt, må visse opgaver, efter ledelsens nærmere bestemmelser, 
udskydes eller suspenderes for, at de til rådighed værende ressourcer kan anvendes på 
livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. 
 
Udover de normale opgaver vil situationen kunne medføre, at afdelingen pålægges uvante 
opgaver som led i kommunens samlede beredskabsopbygning. 
 
Alle kommunens medarbejdere har en beredskabspligt. I henhold til beredskabslovens § 57 
skal alle offentlige ansatte, samt ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner, 
udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der 
pålægges dem. 
Dvs. at medarbejderne er forpligtiget til at deltage i den civile sektors beredskab. Dette kan 
betyde, at der i en beredskabssituation kan foretages omlægninger og udvidelser af den 
enkelte medarbejders arbejdstid m.v. i det omfang, det er nødvendigt. 
 
1.3 Ansvar 
Chefen for Teknik & Miljø er ansvarlig for, at denne delplan med tilhørende operative indsats-
planer, instrukser og bilag til afdelingens interne brug holdes ajour. 
 
Delplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i 
hver kommunal valgperiode – sammenfaldende med revision af kommunens samlede bered-
skabsplan. 
 
Beredskabsplanen er opbygget ud fra følgende principper: 
 

 Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansva-
ret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser som f.eks. større ulyk-
ker og hændelser. Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave 
at vurdere de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger og at koordinere 
deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder og organisationer 

 Lighedsprincippet indebærer, at en myndighed/virksomhed anvender samme organisati-
on i en given ulykkessituation, som den pågældende myndighed/virksomhed anvender til 
daglig 
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 Princippet om nærhed indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne 
som muligt og dermed på det organisatoriske niveau, som er i tættest kontakt med borger-
ne 

 
1.4 Delplan for Teknik & Miljøs gyldighedsområde 
Delplanen er gældende for alle de ansatte i Teknik & Miljø. 

 
1.5 Generelle bestemmelser for Teknik & Miljøs personale 
I forbindelse med en beredskabssituation skal afdelingsledere m.fl. foretage den fornødne 
orientering og instruktion af personale. 
De ansvarlige for udarbejdelse og ajourføring af gældende bilag mv. skal sikre sig, at disse er 
ajourførte. 
Der foretages en opgørelse over hvilke personelmæssige ressourcer, der er til rådighed. 
Der træffes aftaler vedrørende fremskaffelse af eventuelle manglende ressourcer. 
 
1.6 Ajourføring af Delplan for Teknik & Miljø 
Delplan for Teknik & Miljø holdes ajourført ved afdelingens egen foranstaltning.  
Afdelingschefen skal sikre sig, at delplanen holdes ajourført eller revideres når: 

 Lovgivningen stiller krav om det 

 Der er indikationer på, at trusselsbilledet forandrer sig væsentligt 

 Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det 

 Ændring af afdelingens organisation eller ansvarsområder ændres 
 
Mindst en gang i hver valgperiode skal delplanen sammen med kommunens samlede bered-
skabsplan revideres af kommunalbestyrelsen.  
 
Ændringer og tilføjelser til Delplan for Teknik & Miljø – operative indsatsplaner mv. indsendes 
til redningsberedskabet, der herefter vil sikre, at en ajourføring finder sted. 
 
Denne delplan for Teknik & Miljø er sidst blevet ajourført i august 2013.  
 
1.7 Afprøvning af Delplan for Teknik & Miljø 
Redningsberedskabet vil tilstræbe, at der hvert andet år afholdes en krisestyringsøvelse, hvor 
et eller flere specifikke scenarier afprøves, og hvor de berørte afdelinger og institutioner delta-
ger på ledelsesniveau. 
  
Det tilstræbes, at der en gang årligt i forbindelse med kontrol og ajourføring af delplanens 
alarmeringsinstrukser og telefonlister, foretages en alarmeringsøvelse af nøglepersoner i Tek-
nik & Miljø. 
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2. Aktivering af ledelsen i Teknik & Miljø 

Følgende kan beslutte at indsætte alarmering af Teknik & Miljø: 

 Borgmesteren eller viceborgmesteren 

 Kommunaldirektøren eller vicekommunaldirektør 

 Chefen for Teknik & Miljø eller dennes stedfortræder 
 
De normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videst mulig omfang. 
 
2.1 Alarmering af nøglepersonel m.fl. 
Chefen for Teknik & Miljø eller en stedfortræder iværksætter alarmeringen af medarbejdere i 
Teknik & Miljø og øvrige nøglepersoner. Se endvidere Bilag 1 – Telefon- og kontaktliste. 
 
Ved nøglepersoner forstås ledere og andre medarbejdere, der er nødvendige for at 
iværksætte aktuelle beredskabsforanstaltninger. 
 
Krisestaben for Teknik & Miljø består af: 

 Chefen for Teknik & Miljø 

 Beredskabschefen (Formand) 

 Afdelingslederen for Drift & Anlæg 

 Afdelingslederen for Sekretariatet 

 Øvrige relevante medarbejdere indkaldes efter behov 
 
Når det alarmerede personale er mødt, gives en foreløbig information om situationen og 
opgaver. Det politiske niveau i kommunen (Borgmesteren samt Teknik- og Miljøudvalget) 
holdes orienteret om situationen. 
 
2.2. Støttefunktioner 

Til støtte for Teknik & Miljøs ledelse etableres der et sekretariat, hvis opgaver bl.a. er: 
 At føre log, se bilag 4 – Logbog 

 At holde tæt kontakt med krisestaben 

 At formidle de beslutninger, som ledelsen træffer 

 I øvrigt at bistå ledelsen med praktisk og administrativ støtte efter behov 
 
Lederen af sekretariat leder de opgaver, der delegeres til sekretariatet.  
 
2.3. Mødeafholdelse 
Der afholdes møder i henhold til den aktuelle situation, dog mindst så en situationsrapport kan 
afgives til krisestaben en gang i døgnet, se bilag 3 - Situationsrapport. 
Dagsorden for mødet, se bilag 2 – Dagsorden for møder i krisestaben.  
 
2.4. Stabslokaliteter 
Ledelsen kan udøve sin funktion fra et mødelokale på rådhuset i Uldum. 
 
2.5. Afløsning 
Det tilstræbes, at leder og afløser for lederen ikke samtidig er på ”vagt”. I forbindelse med af-
løsning skal der afgives en briefing over status.  
 
2.6. Øvrige forhold 
Det må påregnes, at ”vagter” kan blive af betydelig længere varighed end normalt. 
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2.7 Alarmeringsprocedure ved institutioner i forbindelse af en katastrofesituation 
Besked modtages med forventet opgave og omfang. Lederen eller dennes stedfortræder til-
kalder nøglepersonel og giver dem besked om omfang af indsatsen. 
Interne telefonlister benyttes.  
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3. Håndtering af informationer om krisen 

3.1. Informationspolitikken 

 I forbindelse med almindeligt forekommende uregelmæssigheder varetages informationer-
ne af den afdeling, hvor under uregelmæssigheden henhører 

 I forbindelse med større indsatser varetages generelle informationer til pressen af kommu-
nens udpegede person. Informationerne koordineres dog først med politiet 

 
3.2. Intern informationspolitik 

 Interne informationer varetages af den enkelte områdechef 

 Personalet holdes informeret om situationen ved periodisk orientering enten i form af en 
rundsendt situationsmelding eller ved en mundtlig orientering 

 
3.3. Ekstern informationspolitik 

 Generelle informationer til kommunens borgere varetages af den i situationen udpegede 
person 
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4. Koordinering af Teknik & Miljøs personel  

Ledelsen koordinerer afdelingens samlede personel. I den forbindelse kan en eventuel omro-
kering blive aktuel. Ligeledes kan der blive tale om midlertidig lukning af afdelinger mv. 
 
Ledelsen kan indkalde øvrigt personale i kommunen, først og fremmest øvrigt persona-
le i Teknik & Miljø til at løse opgaver i forbindelse med akutte hændelser. 
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5. Den operative indsats 

5.1. Teknik & Miljøs opgave er: 

 Hurtigst muligt at skaffe sig et overblik over hvilke akutte opgaver, der foreligger 

 At udarbejde og iværksætte en handlingsplan for at imødegå de akutte opgaver 

 At udarbejde en fremsigtet handlingsplan for imødegåelse af kommende opgaver 

 At sørge for at afdelingens samlede ressourcer bliver udnyttet optimalt og - hvis nød-
vendigt - at skaffe eksterne ressourcer 

 At samordne og koordinere på alle niveauer 

 At give krisestaben rettidige informationer om forhold, der er gældende for Teknik & 
Miljø 

 At give krisestaben oplysninger og råd om forhold, der vedrører afdelingens områder 

 At sikre, at de af kommunens borgere, der er afhængig af hjælp fra Teknik & Miljø, er 
bekendte med situationen 

 
5.2. Opbygning af handlingsplanen 

 Hvilke akutte opgaver skal der først tages hånd om?  

 Hvem varetager opgaverne og med hvilket mandat? 

 Hvem indgår i løsningen af opgaverne? 

 Skal der ske en tilpasning for at gennemføre en tilfredsstillende løsning af opgaverne?  

 Hvor meget mandskab og materiel er der behov for til løsningen af opgaverne, hvor og 
hvornår skal den enkelte opgave påbegyndes, og hvem skal gøre hvad? 

 Hvordan skal opgaverne konkret løses? 

 Kræves der nogen koordinering eventuelt med andre afdelinger? 
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6. Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/Indsatsplaner med actioncards 

 
Delplan for Teknik & Miljø er bl.a. udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarheds-
analyse. Det overordnede formål med en risiko- og sårbarhedsvurdering er at skabe grundlag 
for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. Formålet er at afdække meget sandsyn-
lige og særligt sårbare indsatsområder med store konsekvenser som grundlag for den videre 
udarbejdelse af lokale handleplaner (actioncard).  
 
Risici-matrix 
 

S
a
n

d
s

y
n

li
g

h
e

d
 

Meget sand-
synlig 

 

  

 

  Orkan/kraftig 
storm 

 

Oversvømmelse 

Overvejende 
sandsynlig 

  

 

 Ekstrem vinter-
vejr – Isvin-
ter/Islag/Snestor
m 

/Skybrud 

 

Sandsynlig 

 

    Drikkevands-
forurening 

 

Overvejende 
usandsynlig 

  

 

 

 Alvorlig arbejds-
ulykke 

 

Hær-
værk/sabotage 

 

Svigt i kommuni-
kationslinjer 

 

Meget usand-
synlig 

 

     

 Begrænsede 
konsekvenser 

Moderate  
konsekvenser 

Alvorlige  
konsekvenser 

Meget alvorlige 
konsekvenser 

Kritiske  
konsekvenser 

 

Konsekvenser 

 
 
Hændelser:   
 
Orkan/kraftig storm 
 
Oversvømmelse/Skybrud 
  
Ekstrem vintervejr – Isvinter/Islag/Snestorm  
 
Drikkevandsforurening  
 
Hærværk/sabotage 
  
Svigt i kommunikationslinjer 
  
Alvorlig arbejdsulykke 
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Orkan/Kraftig storm 

Situation 
 

Orkaner forårsager ofte omfattende skader, og det kan være 
forbundet med direkte livsfare at færdes udendørs. Orkaner 
bliver ofte ledsaget af kraftigt og udbredt nedbør og storm-
flod. 

DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) udsender varsler for 
danske landområder om farligt vejr.  
Varslerne bliver udsendt op til 24 timer, før det farlige vejr 
ventes, og på den måde vil vejrfænomenet ofte have været 
omtalt i DMI's almindelige vejrudsigter, inden der udsendes 
et egentligt varsel.  

DMI varsler: 

 om orkan: Når vindhastigheden forventes at overskride 
32 meter i sekundet ved de danske kyster 

 om storm: Når vindhastigheden forventes at overskride 
24 meter i sekundet ved de danske kyster  

 om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst: Når der 
ventes vandstand over 2,4 meter i Vadehavet ved Es-
bjerg, Højer eller Rømø og/eller over 1,9 meter ved Thy-
borøn, Torsminde eller Hvide Sande  

 om forhøjet vandstand i de indre danske farvande 
og/eller Østersøen: Når der ventes vandstand over 1,25 
meter i de indre danske farvande og/eller Østersøen, i 
Limfjorden og ved Skagerrak dog over 1,3 meter 

En storm/orkan kan give problemer på vejnettet. Det er Tek-
nik & Miljøs opgave at friholde vejnettet. Det kan være en si-
tuation med væltede vejskilte, væltet afspærring, træer og 
grene, der er væltet ud på vejene, og skal fjernes eller skæ-
res fri 

Aktivering af 
Teknik & Miljø 
/Krisestaben - 
kommandovej 

Driftschefen for Materielgårdene holder sig dagligt orienteret 
om vejret via DMI. Ved en storm/orkanvarsel kontakter han 
holdlederne for at iværksætte forebyggende indsatser 

Hvis en storm/orkan udvikler sig til en alvorlig hændelse, ak-
tiverer driftschefen krisestaben for Teknik & Miljø 

Forebyggende 
indsats 

Når driftschefen modtager et varsel om storm/orkan, iværk-
sættes en række forebyggende indsatser.  

Der laves aftaler med personalet om et vagthold, der kan 
kontaktes, hvis der er brug for assistance. Vagtholdet skal 
stå standby og være klar til at rykke ud hvis nødvendigt. 

Relevante maskiner; eks. gummiged, rendegravere, motor-
save, tankes op og klargøres. 
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Afspærringsmateriale, der f.eks. kan bruges i tilfælde af ska-
der på veje og væltede træer, klargøres. 

I den daglige drift sørger man altid for at have et lager af af-
spærringsmateriale til brug i akutte situationer. 

Personalet ved materielgårdene skal være bekendt med  af-
mærkning og skiltning af veje samt sikkerhed under vejarbej-
det. Ved ansættelsesstart skal personalet derfor gennemgå 
et kursus – ”Vejen som arbejdsplads” samt gøres  bekendt 
med vejreglerne, disse opdaters løbende på dette link: 
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-
tilladel-
ser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726  

Actioncard  

 

 

Ved skader eller lignende på vejnettet kontaktes drifts-
chef/holdleder typisk af politiet eller beredskabet. Vagtholdet 
(holdleder samt mandskab) kontaktes og aktiveres. Ved flere 
samtidige hændelser kontakter driftschefen øvrige holdlede-
re, som iværksætter indkaldelse af mandskab. 

Melding om nye hændelser kan også komme fra medarbej-
dere fra vagtholdene. 

Driftschefen prioriterer hændelserne, så de mest akutte bliver 
løst først. 

Ved mange samtidige akutte hændelser tilkaldes Falck og 
eksterne entreprenører for at afhjælpe situationen. 

Når afspærring opsættes på vejnettet, kontakter driftschefen 
Sydøstjyllands Politi for at informere om afspærringen. 

Når stormen/orkanen er ovre, kan der stadig være opgaver, 
der skal løses. Det kan være veje, der skal repareres og 
genåbnes, træer der skal skæres op samt generelle opryd-
ningsopgaver. 

 
 
 

http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
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Oversvømmelse/Skybrud 

Situation 
 

Indimellem oplever Danmark oversvømmelser.  

Oversvømmelser er naturlige, men ofte uventede hændelser, 
der forekommer, når vand oversvømmer store landområder. 
Oversvømmelser kan opstå, når store mængder af vand 
samler sig på et sted, hvilket eksempelvis kan ske som følge 
af kraftig regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme, der 
blæser vandet i en bestemt retning, springflod eller eventuelt 
flere af disse faktorer samtidig. Oversvømmelser opstår al-
mindeligvis ved, at et vandløb går over sine bredder, men 
havet kan i visse tilfælde gøre det samme. Kraftig nedbør i 
områder uden tilstrækkeligt afløb kan også føre til over-
svømmelser. 

Oversvømmelser kan medføre store skader, enten ved at 
store mængder vand strømmer igennem landet og river alting 
med sig, eller ved at vandet bliver liggende og forårsager 
vandskader på de omkringliggende bygninger. 

Oversvømmelse/Skybrud kan give problemer på vejnettet. 
Det er Teknik & Miljøs opgave at friholde vejnettet. Det kan 
være en situation, hvor en vej er oversvømmet eller skyllet 
væk af vandmasserne. Opgaven er at afspærre vejen eller i 
nødstilfælde at suge vandet op.  

Aktivering af 
Teknik & Miljø 
/Krisestaben - 
kommandovej 

Driftschefen for Materielgårdene holder sig dagligt orienteret 
om vejret via DMI. Ved varsel om skybrud eller risiko for 
oversvømmelse kontakter han holdlederne for at iværksætte 
forebyggende indsatser. 

Hvis oversvømmelse/skybrud udvikler sig til en alvorlig hæn-
delse, aktiverer driftschefen krisestaben for Teknik & Miljø. 

Forebyggende 
indsats 

Oversvømmelse/skybrud kan både være en varslet eller 
uvarslet hændelse. Derfor er det vigtigt at have daglige fore-
byggende indsatser. Det kan bl.a. være at: 

 Feje jord og sand op langs kantstene 

 Rense riste og tømme dem flere gange årligt 

 Rense sluser ved vandudløb ved havet 

Når der er risiko for oversvømmelse/varsling om skybrud, 
iværksætter holdlederne en skærpet forebyggende indsats 
ved de områder i kommunen, der vil være ekstra udsatte i 
forhold til oversvømmelse/skybrud.  

Der laves aftaler med personalet om et vagthold, der kan 
kontaktes, hvis der er brug for assistance. Vagtholdet skal 
stå standby og være klar til at rykke ud hvis nødvendigt. 

Relevante maskiner, f.eks. pumper, tankes op og klargøres. 

Afspærringsmateriale, der kan bruges ved skader eller over-
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svømmelse på veje, klargøres. 

I den daglige drift sørger man altid for at have et lager af af-
spærringsmateriale til brug i akutte situationer. 

Personalet ved materielgårdene skal være bekendt med af-
mærkning og skiltning af veje samt sikkerhed under vejarbej-
det. Ved ansættelsesstart  skal personalet derfor gennemgå 
et kursus – ”Vejen som arbejdsplads” samt gøres  bekendt 
med vejreglerne. Disse opdaters løbende på dette link: 
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-
tilladel-
ser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726  

Actioncard  

 

 

Ved skader eller oversvømmelse på vejnettet kontaktes 
driftschef/holdleder typisk af politiet eller beredskabet. Vagt-
holdet (holdleder samt mandskab) kontaktes og aktiveres. 
Ved flere samtidige hændelser kontakter driftschefen øvrige 
holdledere, som iværksætter indkaldelse af mandskab. 

Melding om nye hændelser kan også komme fra medarbej-
dere fra vagtholdene. 

Driftschefen prioriterer hændelserne, så de mest akutte bliver 
løst først. 

Ved mange samtidige akutte hændelser tilkaldes Falck og 
eksterne entreprenører for at afhjælpe situationen. 

Når afspærring opsættes på vejnettet, kontakter driftschefen 
Sydøstjyllands Politi for at informere om afspærringen. 

Når oversvømmelsen/skybruddet er ovre, kan der stadig væ-
re opgaver, der skal løses. Det kan være veje, der skal repa-
reres og genåbnes efter en afspærring. 

 

http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
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Ekstrem vintervejr – Isvinter/Islag/Snestorm 

Situation 

 

DMI advarer om farligt vintervejr. Varslerne bliver udsendt op 
til 24 timer, før det farlige vejr ventes, og på den måde vil 
vejrfænomenet ofte have været omtalt i DMI's almindelige 
vejrudsigter, før der udsendes et egentligt varsel.  

DMI varsler: 

 Om kraftigt snefald: Når nedbørsmængden vil overskri-
de 15 cm sne på 6 timer over et større område  

 Om snestorm: Når nedbørsmængde vil overskride 10 
cm sne på 6 timer, middelvindhastigheder vil overskride 
10 m i sekundet, og fygning er sandsynlig over et større 
område  

 Om isslag: Når udbredt nedbør vil danne is på overfla-
den over et større område. Isslag kan give ekstremt glat 
føre. 

I Danmark har vi tradition for at kategorisere en vinter som en 
isvinter, hvis der har været behov for at sende forsvarets is-
brydere ud i de danske farvande for at assistere den øvrige 
skibstrafik. Sidste gang det skete, var i vinteren 1995-96. Er-
faringer fra tidligere viser, at isvintre varer fra ca. halvanden 
måned til omkring fem måneder. 

Ekstrem vintervejr kan give problemer på vejnettet. Det er 
Teknik & Miljøs opgave at friholde vejnettet. Opgaverne be-
står af snerydning og saltning, men kan også være at friholde 
vejen foran udrykningskøretøjer i ekstreme vejrsituationer. 

Det er Vintervagten (i perioden 15.oktober -15.april), der ko-
ordinerer den ordinære indsats ved snerydning og saltning. 
Driftschefen er overordnet ansvarlig for vintervagten.  

Aktivering af 
Teknik & Miljø 
/Krisestaben - 
kommandovej 

Driftschefen og Vintervagten holder sig dagligt orienteret om 
vejret via DMI. Vejdirektoratet kontakter vintervagten ved 
melding om isslag, snestorm m.m.  

Hvis vintervejret udvikler sig til en alvorlig og længerevarende 
hændelse, aktiverer driftschefen krisestaben for Teknik & Mil-
jø. 

Forebyggende 
indsats 

Ved varsling om isslag salter Vintervagten præventivt på 
klasse 1 vejene og holder sig derefter standby og er klar til at 
rykke ud. 

Ved varsling om snestorm, holder Vintervagten sig standby 
og er klar til at rykke ud, hvis vejret udvikler sig. 

Actioncard  

 

 

Ved snestorm aktiveres vintervagten, som rydder sne. Vin-
tervagten prioriterer hvilke veje, der først skal ryddes (klasse 
1, 2, 3, 4). Chaufførerne melder tilbage til vintervagten om 
vejr- og vejforhold. Vintervagten kontakter DMI med melding 
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om hvilke veje, der er farbare og ryddede, og indtaster via 
www.vintertrafik.dk hvilke veje, der er ryddede og saltede. 

Ved isslag saltes der præventiv før og også efter. Chauffø-
rerne melder tilbage til vintervagten om vejr- og vejforhold. 
Vintervagten kontakter DMI med melding om hvilke veje, der 
er saltede og farbare og indtaster ligeledes meldingen via 
www.vintertrafik.dk. 

Vintervagten kontakter P4 Trekanten med en melding om 
vejrsituationen og vejforholdene i kommunen. 

Vintervagten har en løbende dialog med driftspersonalet i 
Drift & Anlæg, team Veje & Grønne Områder. Teamet mod-
tager også opkald fra borgere i dagtimerne om situationen. 

Ved ekstreme vejrsituationer kan politiet indkalde pansrede 
mandsskabsvogne til ambulancekørsel/redningsopgaver. 

Materielgårdene kan også blive rekvireret til at rydde vejen 
foran redningskøretøjer. 

Efter en ekstrem vintervejrssituation kan der være opgaver 
med at reparere skader på veje, sætte væltede skilte op 
m.m. 

 

http://www.vintertrafik.dk/
http://www.vintertrafik.dk/
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Drikkevandsforurening/vandmangel 

Situation 

 

Beredskabet iværksættes i de situationer, hvor vandværket 
har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen (ved 
langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud), eller hvis det 
leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene. 

Ved almindelige og større driftsforstyrrelser, der kan udbed-
res inden for eksempelvis 6 timer, klarer vandværket selv 
problemerne. 

I en beredskabssituation har forbrugerne således enten 

- intet vand 

- for lidt vand  

- eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt. 

Drikkevandsforurening konstateres normalt på baggrund af 
følgende: 

1) drikkevandsanalyse viser overskridelser 

2) forbrugere opdager smag/lugt ved vandet 

3) uheld på/ved vandværket eller ved boringer 

Embedslægen er rådgivende over for kommunen og bistår 
med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I 
situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, 
skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt 
vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde 
med embedslægen. 

Aktivering af 
Teknik & Miljø 
/Krisestaben - 
kommandovej 

Drikkevandsforurening: 

Ad 1) Teknik & Miljø modtager mail eller telefonisk opkald (i 
arbejdstiden) med analyseresultatet fra laboratoriet 

Ad 2) Forbrugere kontakter Teknik & Miljø eller vandværket 

Ad 3) Vandværk, skadevolder eller beredskabet/miljøvagt 
kontakter Teknik & Miljø 

Teknik & Miljø, beredskabsafdelingen, vandværket og em-
bedslægen nedsætter en koordinationsgruppe, der skal be-
slutte, hvilke tiltag der skal iværksættes. 

Forebyggende 
indsats 

Teknik & Miljø foretager teknisk tilsyn på vandværkerne og 
fører løbende kontrol med drikkevandskvaliteten. Teknik & 
Miljø opfordrer i øvrigt altid vandværkerne til at sikre høj hy-
giejnisk standard på vandværket samt sikre de udvendige 
installationer som boringer, tanke mv. mod udefra kommende 
skader/uheld. 

Vandværkerne opfordres løbende til at udarbejde en bered-
skabsplan til de situationer, som vandværket selv kan klare 
uden at involvere det kommunale beredskab.  
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Actioncard  

 

 

Kvalitetsstyringssystemet i Natur & Miljø indeholder en pro-
cedure for bakteriologisk forurening på vandværker. Proce-
duren indeholder oplysninger om, hvad der skal gøres i for-
skellige situationer, hvornår skal der meddeles kogeanbefa-
ling, hvem skal kontaktes osv. 

Ved en vandforurening oprettes et samarbejde mellem kom-
munens Natur- & Miljøafdeling, de berørte vandværker og 
embedslægen. 

Ved intet eller for lidt vand over en længere periode skal der 
etableres nødvandforsyning enten som sammenkobling med 
et nabovandværk, opfyldning af rentvandstank, aftapning hos 
nabovandværk eller tankvogne.  

Der etableres et samarbejde mellem kommunens Natur- & 
Miljøafdeling og de berørte vandværker. Embedslægen orien-
teres om situationen. 

Såfremt det ikke er muligt for de berørte vandværker at etab-
lere vandforsyning til borgerne alarmeres redningsberedska-
bet med henblik på at etablere nødvandsforsyning. 

Ved vandforurening/vandmangel skal de berørte borgere in-
formeres. I de mindre vandværker deles løbesedler ud til de 
berørte borgere, mens de større vandværker (evt. i samar-
bejde med kommunen) informerer de berørte borgere om si-
tuationen gennem lokalradioer og opslag på offentlige steder. 
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Hærværk/Sabotage 

Situation 

 

Indenfor Teknik & Miljøs område kan der ske hær-
værk/sabotage på: 

Infrastrukturen (veje, færgedrift)  

Vejnettet/belægning, hærværk på trafikstyring så som lysre-
gulering, skiltning og afspærring. 

Hærværk på færgeleje, driftsstop på færgedrift.  

Forsyninger 

Spildevand. Hærværk på ledningsnettet, pumpestationer og 
renseanlæg.  

Afvanding. Spærring af vandløb, regnvandsledninger.  

Værdier/bygninger/bygværker 

Kystsikring, brud på diger, sluser. 

Skader på bygninger/bygværker.  

Miljø (forurening) 

Kemikalie- og gylleforurening af naturområder, vandløb og 
søer. 

Grundvands- og drikkevandsforureninger. 

Luftforurening. 

Nogle følgevirkninger af ovenstående hærværk/sabotage kan 
være personskader og risiko for dyre- og planteliv.  

Aktivering af 
Teknik & Miljø 
/Krisestaben - 
kommandovej 

Når Teknik & Miljø får kendskab til hændelsen, kontaktes re-
levante myndigheder/personer (f.eks. politi, beredskabsafde-
ling, m.v.)   

Situationen kan kræve, at der nedsættes en koordinations-
gruppe til styring af indsatsen.  

Forebyggende 
indsats 

Sikring/aflåsning af installationer og bygninger, hvor dette er 
muligt. 

Actioncard  

 

 

Det vurderes i den enkelte situation, hvem der tages kontakt 
til, og hvorledes hændelsen afhjælpes. 

Infrastrukturen (veje, færgedrift)  

Ved ødelæggelser på vejnettet kontaktes driftschefen eller 
materielgårdens vagttelefon. 

Driftschefen iværksætter udbedring af skaden og kontakter 
holdleder samt mandskab. Ved flere samtidige hændelser 
kontakter driftschef øvrige holdledere, som iværksætter ind-
kaldelse af mandskab. 
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Hvis der opsættes afspærring på vejnettet, kontakter drifts-
chefen Sydøstjyllands Politi for at informere om afspærrin-
gen. 

Ved ødelæggelser på Snaptun færgeleje kontaktes driftsche-
fen eller materielgårdens vagttelefon. 

Ved ødelæggelser på Hjarnø færgeleje eller ved driftstop på 
færgedrift kontaktes Hjarnø Færgefart. 

Forsyninger 

Ved ødelæggelser på forsyningsnettet kontaktes Hedensted 
Spildevand A/S. 

Teknik & Miljø orienteres og følger hændelsens forløb for at 
undgå, at hændelsen spreder sig til omgivelserne og forårsa-
ger eks. forurening og miljøskader. 

Værdier/bygninger/bygværker 

Fagpersoner relateret til hændelsens karakter kontaktes. Re-
levante fagpersoner kan være materielgården (driftschefen), 
private digelag, Hedensted Spildevand, Teknik & Miljø, Intern 
Byg mm. Der etableres et samarbejde mellem de relaterede 
parter.  

Miljø (forurening) 

Ved hærværk/sabotage, der skaber en miljøforurening eller 
lignende, kontaktes Miljøvagten. Hvis der er en risiko for 
sundhedsfare, kontaktes også embedslægen. Der etableres 
et samarbejde mellem de relaterede parter.  

Ved miljøforurening henvises i øvrigt til Hedensted Kommu-
nes Miljøberedskabsplan og Redningsberedskabsplan. 

Ved personskader eller risiko for dyre- og planteliv kontaktes 
alarmcentralen – 112. 

Der henvises i øvrigt til Hedensted Kommunes Redningsbe-
redskabsplan. 
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Svigt i kommunikationslinjer 

Situation 

 

Materielgården og de tilknyttede medarbejdere er i dag me-
get afhængige af kunne komme i kontakt med hinanden i det 
daglige. Alle medarbejdere har en mobiltelefon med sig, og 
på materielgården benytter man sig yderligere af fastnettele-
foner og e-mail kontakt.  

I det daglige kan det være problematisk, hvis de nævnte 
kommunikationslinjer svigter, men i en beredskabssituation, 
hvor der kan være hårdt brug for assistance fra materielgår-
den, kan det blive katastrofalt, hvis kommunikationslinjerne 
svigter. 

Der kan altså være tale om nedbrud af mobilnettet samt ned-
brud af internet- og telefonforbindelse, og årsagen kan f.eks. 
være strømsvigt, terrorhændelse eller andet. 

Aktivering af 
Teknik & Miljø 
/Krisestaben - 
kommandovej 

Sker efter en procedure for, hvordan man kontakter hinanden 
ved svigt i kommunikationslinjer. Rækkefølgen på, hvem der 
bliver kontaktet først og sidst, er afhængig af situationens 
omfang, tidspunkt på dagen m.m. 

Forebyggende 
indsats 

Materielgården skal udarbejde en procedure for, hvordan og 
hvem der kontaktes internt og eksternt hvis kommunikations-
linjerne svigter. 

Actioncard  

 

 

Hvis situationen opstår i arbejdstiden, kører driftschefen ud til 
holdledere og medarbejdere. Der aftales hurtigst muligt at 
møde op på materielgården i Hedensted. Her lægges en plan 
for kommunikationen og arbejdsopgaver i det videre forløb. 

Hvis situationen opstår uden for arbejdstid, vil driftschefen 
typisk blive informeret om situationen og arbejdsopgaver af 
en person fra politiet eller beredskabet, der møder op på 
dennes adresse. Der aftales med politiet eller beredskabet, 
hvordan kontakten til disse opretholdes i forbindelse med 
redningsopgaver. Driftschefen kører herefter ud til holdlede-
res og medarbejderes adresse. Der aftales hurtigst muligt at 
møde op på materielgården i Hedensted. Her lægges en plan 
for kommunikationen og arbejdsopgaver i det videre forløb. 

Der skal herefter sidde en fast kontaktperson på materielgår-
den i Hedensted, indtil de normale kommunikationslinjer fun-
gerer igen. 

Hvis der behov for løbende at videregive og indhente infor-
mationer, sendes ”stafetter” ud med informationer. Øvrigt 
personale ved kommunen, der har rådighed over bil, kan 
inddrages efter behov, først og fremmest øvrigt personale i 
Teknik & Miljø. 
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Alvorlig arbejdsulykke 

Situation 

 

En eller flere medarbejdere, der i en arbejdssituation kommer 
alvorligt til skade eller i værste fald omkommer. 

Medarbejderne ved materielgården i Hedensted Kommune 
har i det daglige et risikobetonet arbejde. De arbejder oftest i 
trafikken, de arbejder med store maskiner, de fælder og be-
skærer træer, de brænder asfalt m.m.  

Derfor er det vigtigt, at der er fokus på sikkerheden i det dag-
lige arbejde. 

Aktivering af 
Teknik & Miljø 
/Krisestaben - 
kommandovej 

Ved en alvorlig arbejdsulykke kontaktes driftschefen-
/holdleder med henblik på at iværksætte krisehjælp m.m. 
Driftschef informerer afdelingsleder for Drift & Anlæg, som 
derefter kontakter chef for Teknik & Miljø.  

Forebyggende 
indsats 

Personalet ved materielgården skal være bekendt med af-
mærkning og skiltning af veje samt sikkerhed under vejarbej-
det. Ved ansættelsesstart  skal personalet derfor gennemgå 
et kursus – ”Vejen som arbejdsplads” samt gøres  bekendt 
med vejreglerne, disse opdaters løbende på dette link: 
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-
tilladel-
ser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726 

Opfølgende kurser afholdes derefter. 

De fleste medarbejdere har desuden taget førstehjælpskur-
sus. 

Da det er en risikobetonet arbejdsplads, er der meget fokus 
på sikkerheden i det daglige. Arbejdspladsvurderinger og 
sikkerhedsregler bliver ofte vendt på personalemøder, og 
retningslinjerne redigeres løbende. Medarbejderne har selv 
ansvar for, at sikkerheden bliver overholdt i det daglige. 

Materielgårdens biler er gjort synlige med iøjnefaldende skilte 
og roterblink. Desuden er medarbejderenes tøj også synlig-
gjort med skarpe farver og reflekser. 

Actioncard  
 
 

Ved en arbejdsulykke skal medarbejdere på stedet omgåen-
de kontakte alarmcentralen – 112. Derefter kontaktes drifts-
chefen eller dennes stedfortræder. 

Driftschefen kontakter Arbejdstilsynet. 

Driftschefen sørger for, eventuelt i samarbejde med politiet, 
at informere pårørende om ulykken. Ved dødsfald er det poli-
tiet, der kontakter pårørende.  

Derefter informeres afdelingslederen for Drift & Anlæg, som 
kontakter chefen for Teknik & Miljø. 

Øvrige medarbejdere informeres også om ulykken. Driftsche-
fen holder løbende kontakt med ulykkesstedet samt øvrige 

http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/vejregler/Sider/default.aspx?page=dept&objno=120726
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medarbejdere og iværksætter krisehjælp afhængig af medar-
bejdernes behov. 

Ved spørgsmål fra pressen henvises til afdelingslederen for 
Drift & Anlæg, som udtaler sig på afdelingens vegne. Afde-
lingslederen for Drift & Anlæg sørger også for, at eventuel 
information om ulykken bliver lagt på kommunens hjemme-
side. 

Alt øvrigt arbejde indstilles, og alle medarbejdere mødes med 
driftschefen og eventuelt et krisekorps for at bearbejde ulyk-
ken. 

Oplysninger om Akut kriseplanen samt psykologsamtaler. 
Link: 
https://intranet.hedensted.dk/lib/file.aspx?fileID=69030&targe
t=blank 

Efter ulykken er det vigtigt at have fokus på at opretholde en 
tryg atmosfære og hurtigst muligt komme tilbage til normal 
drift. 

 

https://intranet.hedensted.dk/lib/file.aspx?fileID=69030&target=blank
https://intranet.hedensted.dk/lib/file.aspx?fileID=69030&target=blank
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Bilag 1 - Telefon- og kontaktliste 

Stilling/navn Arb. tlf. Mobil e-mail 

Nøglepersoner 

Chef for Teknik & Miljø 
Martin Petersen 

7975 5600 2329 9160 martin.petersen@hedensted.dk  

Afdelingsleder for Sekreta-
riatet Jonna Møller 

7975 5620 2324 6347 jonna.moller@hedensted.dk  

Afdelingsleder for Drift & 
Anlæg Michael Laursen 

7975 5640 2485 4194 michael.laursen@hedensted.dk 

 

Driftschef – Drift & Anlæg 
Ole Klidbo Madsen 

7975 5608 2074 7630 ole.madsen@hedensted.dk 

 

Holdleder – Drift & Anlæg 
Per Holm 

 2941 3314 per.holm@hedensted.dk  

Holdleder – Drift & Anlæg 
Søren Christensen 

 3078 2703 soren.christensen@hedensted.dk  

Holdleder – Drift & Anlæg 
Aage Rørby 

 2138 6539 aage.roerbye@hedensted.dk  

Øvrige interne kontakter 

Beredskabschef  

Peter Bruun 

7975 5607  4044 4448 peter.bruun@hedensted.dk  

Viceberedskabschef  
Henning Damsgaard 

7975 5606 4094 1112 Henning.damsgaard@hedensted.dk    

Teknik & Miljø 7975 5000  teknikogmiljo@hedensted.dk 

Kommunens Miljøvagt 4038 4790   

Intern Byg   7975 5000  internbyg@hedensted.dk   

Vagttelefon materielgår-
den/Vintervagten 

 2138 6537 (15. okt. – 15.apr. døgnbemandet) 

Materielgårdene:    

Område Midt/Vest:  Solkrogen 7 
8722 Hedensted 

7975 5608 materialgardenheden-
sted@hedensted.dk 

Område Øst:  Gammelgårdsvej 6  
Klakring  
7130 Juelsminde  

7975 5992 materialgardenjuelsmin-
de@hedensted.dk 

Område Vest Torvegade 67  
7160 Tørring  

7580 1700  

  

mailto:martin.petersen@hedensted.dk
mailto:jonna.moller@hedensted.dk
mailto:Hans.schou@hedensted.dk
mailto:ole.madsen@hedensted.dk
mailto:per.holm@hedensted.dk
mailto:soren.christensen@hedensted.dk
mailto:aage.roerbye@hedensted.dk
mailto:peter.bruun@hedensted.dk
mailto:Henning.damsgaard@hedensted.dk
mailto:teknikogmiljo@hedensted.dk
mailto:internbyg@hedensted.dk
mailto:materialgardenhedensted@hedensted.dk
mailto:materialgardenhedensted@hedensted.dk
mailto:materialgardenjuelsminde@hedensted.dk
mailto:materialgardenjuelsminde@hedensted.dk
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Eksterne kontakter 

Alarmering:    

Sydøstjyllands Politi 7628 1448 
/114 

 sojyl@politi.dk 
 

Alarmcentral 112   

Øvrig krisehjælp mv.:    

Dansk Krisekorps 7022 7610  Ved akut behov for krisehjælp 

Embedslægerne Midtjylland 7222 7970 
Døgntele-
fon: 
7022 0269 

 midt@sst.dk 

Vagtlægen 7011 3131   

Arbejdstilsynet 7012 1218   

Falck 7010 2030   

Forsyningsselskaber:    

Energi Horsens, døgnvagt 7929 2929   

Energi Midt, døgnvagt 7015 1560   

Hedensted Spildevand 7589 5766 7020 5766 
Døgnvagt 

 

Vandværker (private alme-
ne) 

Findes på www.hedensted.dk (Teknik & Miljø – drikkevand) 

Færgefart:    

Hjarnø Færgefart  
Formand Lars Laursen 

7568 3242 2961 3242 lars.hjarnoe@post.tele.dk 

 

Endelave Færgefart 7568 9175  info@mf-endelave.dk  

Pressen:    

Lokalradio / TV 
P4Trekanten 

7641 7800  trekanten@dr.dk 

Regionalradio / TV TV Syd 7630 3132  tvsyd@tvsyd.dk  

Lokal avis  
Hedensted Avisen 

7589 1366  post@hedensted-avis.dk 

Lokal avis  
Tørring Folkeblad 

7580 2288  annoncer@torring-folkeblad.dk 

 

Lokal avis  
Vejle Amts Folkeblad 

7585 7788  vaf@vejleamtsfolkeblad.dk 

 

Lokal avis  
Horsens Folkeblad 

7627 2000 2371 8831 

 

redaktionen@horsens-folkeblad.dk  

    

mailto:sojyl@politi.dk
mailto:midt@sst.dk
http://www.hedensted.dk/
mailto:lars.hjarnoe@post.tele.dk
mailto:info@mf-endelave.dk
mailto:trekanten@dr.dk
mailto:tvsyd@tvsyd.dk
mailto:post@hedensted-avis.dk
mailto:annoncer@torring-folkeblad.dk
mailto:vaf@vejleamtsfolkeblad.dk
mailto:redaktionen@horsens-folkeblad.dk
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Digelag:    

Landvindingslaget Søkjær 
Formand Finn Wolff 

Vibevæn-
get 32, 
Juelsmin-
de 

2023 7262  

As Vig Nord  
Formand Vagn Thomsen 

As Hede-
gård 32, 
Juelsmin-
de 

5130 2973 info@digeasvignord.dk   

As Vig Syd 
Formand Ib Tærsbøl 

Vedbæk-
salle 98, 
Horsens 

6064 9522 mit.asvig@gmail.com 

Palsgaard Gods A/S (privat 
digelag) 

Palsgård-
vej 10, 
Juelsmin-
de 

7683 7682  

 
 

 

mailto:info@digeasvignord.dk
mailto:mit.asvig@gmail.com
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Bilag 2 – Dagsorden for stabsmøder 

 

Dagsorden for 1. stabsmøde 

1. Deltagere og referent 

2. Situationen 

3. Opgave 

4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 

5. Fastlæggelse af organisation (daglig organisation, skeletbemanding af staben eller fuld 

bemanding af staben) 

6. Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling) 

7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere  

8. Særlige procedurer (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af rappor-

tering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser) 

9. Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora 

10. Krisekommunikation 

11. Orientering af (organisationens) personale 

12. Erfaringsopsamling 

13. Eventuelt 

14. Opsummering af væsentlige beslutninger 

15. Næste møde 

 

Dagsorden for efterfølgende stabsmøder 

Status og opdatering 

1. Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede 

2. Nøgleopgaver 

Koordination og beslutning 

3. Opgave … 

4. Opgave … 

5. Krisekommunikation 

Andet 

6. Punkter til erfaringsopsamling 

7. Eventuelt 

8. Opsummering af væsentlige beslutninger 

9. Næste møde 
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Bilag 3 - Situationsrapport 

 
 
 

Melding nr.  
 

1. Fra: 

 

2. Tidspunkt for hændelsen: 

 

3. Hvad er der sket? 

 

4. Hvor er det sket? 

 

5. Hvordan er situationen? 

 

6. Hvad er der iværksat? 

 

7. Udfærdigelsestidspunkt og godkendelse 

 

8. Bemærkninger 
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Bilag 4 - Logbog 

Logbog 
 

 
Hændelse :_____________________________________ 

 

Dato / 
Tidspunkt 

Bemærkninger : 
(oplysninger/ordrer/notater m.m.) 

Logbogs-
fører 
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Krisestab 
Social Service 

 

Krisestab 
Senior Service 

 

Krisestab 
Administrationen 

 

Krisestab 

Dagtilbud 

Krisestab 

Undervisning 

Krisestab 
Redningsberedskabet 

/Ad hoc krisestab 

Krisestab 
Teknik & Miljø 

 
Beredskabschefen 

Afdelingschefen 
Øvrige 

 
Administrationen i 

Teknik & Miljø 
 

 
Krisestyringsstab for Hedensted 

Kommune 
 

Krisestabe for de øvrige afdelinger 
 

Bilag 5 - Organisationsskema  


