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Driftsleder tilkaldes 
fornøden mandskab. 
Skaden afhjælpes.

Driftsvagten tilkaldes 
fornøden mandskab. 
Skaden afhjælpes. 

Nedsættelse af en  
styregruppe evt.  
krisestab 

 

Indsatsplan 1 for strømsvigt   

Indledning 
 
Indsatsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre 
forsyningen af strøm til livsvigtige installationer under ekstraordinære forhold. 
Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering, og indsats i forbindelse med etablering 
af  nødstrømforsyning de steder hvor strømforsyningen i størst mulig omfang skal 
opretholdes. 
Planen omfatter strømafbrydelser af længere varighed hvorved forstås strømafbrydelse i 
mere end 24 timer.   
Endvidere  forudsætter planen at elværkerne inden for et tidsrum af 4 døgn, kan levere 
strøm i et omfang så livsvigtige samfundsfunktioner kan opretholdes. 
 
Planen er opdelt således: 
 
1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for etablering af nødstrømsforsyning 
4. Informationer 
5. Telefonliste 
 
1. Alarmeringsfasen 
 

Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved strømforsyningen: 
 

 
    

    
 

                                  
            

           
 
 

 
 
 
 
 

                                             
   

 
 

                        
 

 

 
 
 
 
 
 

I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden 

Elværkets administration 
Vagthavende ISL tilkaldes via Falck 

vagtcentral. 

Almindelig 
driftsforstyrrelse 

Større 
driftsforstyrrelser 

Truet forsynings 
 krisesituation 

Driftsleder tilkaldes 

Driftsleder 
forsyningschef og 
beredskabschefen 
tilkaldes
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2. Organisering af indsatsen 
 
Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en 
kordinationerende styregruppe, der ledes af beredskabschefen.  
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Direktøren for fagområdet 
• Repræsentant for elforsyningen 

 
Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet m.fl.  
 
Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling 
af nødstrømskapacitet. Styregruppen har kompetence til at iværksætte nød- 
foranstaltninger efter beredskabsplanen. 
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under 
ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3. Plan for etablering af nødstrømsforsyning 
 
Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat, i andre 
situationer af beredskabschefen i samarbejde med elforsyningsselskaberne. 
 
Situation: 
Da den normale elforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen besluttet, at 
planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med elforsyningsselskaberne.  
 
Opgave: 
Elforsyningsselskaberne skal opretholde elforsyningen i størst mulig udstrækning i længst 
mulig tid. 
I situationer hvor der ikke kan produceres i fuldt omfang prioriteres forsyningen af 
kommunalbestyrelsen gennem styregruppen eller beredskabschefen. 
 
Elforsyningsselskaberne skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde 
med styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. 
  
Det forudsættes at elværkerne ikke er ude af drift i længere tidsrum end 4 døgn, hvorfor 
den enkelte institution/virksomhed skal kunne opretholde nødstrømforsyningen i dette 
tidsrum. 
 
Nødstrømsforsyningen etableres ved opstilling af brændstofdrevne generatoranlæg på den 
enkelte institution/virksomhed.  
 
På sygehus og institutioner skal der kunne opretholdes en nødstrømsforsyning på min. 30 
% af det sædvanlige daglige behov inkl. opvarmning.  
 
Udførelse:   

• Nødstrømsforsyningen etableres af den enkelte institution/virksomhed. 
• Etablering af nødstrøm prioriteres af styregruppen efter følgende princip: 

o Sygehus 
o Ældreinstitutioner o. lign. 
o Centralkøkkener i Ringkøbing og Tarm 
o Varmeværker 
o Frysehuse, kølelagre o. lign. 
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o Virksomheder med særligt behov (dyr) 
• Nødstrømforsyningen betjenes og vedligeholdes at den enkelte 

institution/virksomhed. 
• I situationer hvor elforsyningen ikke er total lammet prioriteres forsyingen via 

omkoblinger til områder med særligt behov.   
 
Ressourcer:  

• Den enkelte institution/virksomhed opstiller egen nødstrømforsyning og stiller det 
nødvendige materiel og mandskab til rådighed.  

• Den enkelte institution/virksomhed sørger for brændstof til drift af generator i det 
forudsatte tidsrum.   

• I den udstrækning etablering af nødstrøm kræver anskaffelse af særlig materiel 
påhviler det institutionen/virksomheden at sørge herfor. 

• Sydenergi råder over nødstrømsanlæg, og i den udstrækning anlæggene ikke er i 
brug andre steder, vil der kunne rekvireres nødstrømsanlæg hos Sydenergi. 

• Ved hændelser der er lokalt afgrænset kan der rekvireres 40 kVA og 100 kVA 
generatorer hos Beredskabsstyrelsen.   

• Om nødvendig vil private nødstrømsanlæg blive beslaglagt til brug for livsvigtige 
opgaver.   

 
Ledelse & kommunikation:  

• Lederen af institutionen/virksomheden har ansvaret for at nødstrømforsyningen 
etableres og refererer til beredskabschefen. 

• Kommunikation mellem institutionen/virksomheden og styregruppen foregår i den 
udstrækning telefon, mobiltelefon, internet og telefax ikke er brugbare, via 
ordonans. 

• Kommunikation mellem kommunens beredskab og elforsyningernes beredskab 
foregår  i den udstrækning der ikke kan anvendes mobiltelefon via radio eller 
ordonans. 

 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for 
informationer og kommunikation. 
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiet alarmecentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - 
Holstebro 

1-1-4   

Beredskabschefen 99 74 11 16 29 68 55 53  
Indsatsledervagten - Nord  30 97 66 09  
Indsatsledervagten - Syd  51 20 06 90  
Falcks Vagtcentral 86 78 30 24  87 40 33 10 
Ringkøbing-Skjern Forsyning 97 32 01 21   
Tarm Elværk 97 37 10 87   
Videbæk Energiforsyning 97 17 35 05 40 19 56 88  
Sydenergi - Esbjerg 70 11 50 00   
RAH - Ringkøbing 97 32 14 55   
Borris Elforsyning 97 36 13 36   
Beredskabsstyrelsen - 
Herning 

96 26 76 00   
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Indsatsplan 2 for drikke- og vandforsyning  

Indledning 
 
Indsatsplanen indeholder retningslinier for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre 
forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. 
Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering og indsats i forbindelse med forurening 
af vandet, større rørbrud samt nedbrud af vandværkerne.  
Som udgangspunkt omfatter beredskabsplanen ikke situationer med overskridelse af 
drikkevandsparametre hos enkeltindvindere. Disse hændelser håndteres af kommunens 
miljømyndighed (Miljø og Natur) i samarbejde med relevante myndigheder. 
 
Planen er opdelt således: 
 
6. Alarmeringsfasen 
7. Organisering af indsatsen 
8. Plan for etablering af nøddrikkevandsforsyning 
9. Informationer 
10. Telefonliste 
 
1. Alarmeringsfasen 
 

Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder i vandforsyningen 
 
 

 
    

   
 
 
    

 
 

    
 
  
 
 

            
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Organisering af indsatsen 

Driftsvagten 
Tilkalder fornødent 
mandskab. 
Skaden afhjælpes 

Driftsvagten 
Tilkalder fornødent 
mandskab. 
Skaden afhjælpes 

Driftsleder 
Natur & Miljø 
kontaktes. 
 

Driftsleder, 
forsyningschef og 
beredskabschefen 
tilkaldes. 
Styregruppe/krisestab  
nedsættes.  Eksempler: 

- Driftsalarm 
- Rørbrud 
- Tekniske pro- 
  blemer 

Eksempler: 
- Rørbrud 
- Misfarvning 
- Stoppet 
- Lækager på  
  nettet  

Eksempler: 

Eksempler: 
- Forurening af  
  kildeplads 
- Forurening af    
  bassiner 
- Brand 
- Terror 
- Terror 

Almindelige 
driftsforstyrrelser 

Større 
driftsforstyrrelser 

Overskridelse 
af drikkevands- 

parameter 

Truet forsynings- 
krisesituation 

I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden 

Vandforsyningens 
administration 

Vagthavende ISl 
tilkaldes via Falck vagtcentral 

Driftvagt 
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Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, 
der ledes af beredskabschefen. 
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Fagchefen for Miljø og Natur 
• Vandforsyningens daglige ledelse 
• Embedslægeinstitutionen 
• Analyselaboratorium  

 
I forbindelse med forurening af drikkevandet med f.eks. bakterier og sundhedsskadelige 
stoffer, kan gruppes udvides med den ansvarlige sagsbehandler på området. 
 
Endvidere kan gruppen udvides med politiet hvis der vurderes behov for det. 
 
Evt. eksterne eksperter eksempelvis: 

• Arbejdstilsynet 
• Fødevaredirektoratet 
• Arbejdsmedicinsk klinik 
• Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt 
• Fabrikant af det forurenende stof 
• Bruger af det forurenende stof 

 
I tilfælde af drikkevandsforurening er det kommunalbestyrelsen, der som tilsynsførende 
myndighed har ansvaret for drikkevandskvaliteten. 
 
Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige rådgivning af myndighederne. 
 
Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager vedrørende 
drikkevandets kvalitet. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte 
nødvandsforsyningen. 
 
 
 
Styregruppen iværksætter følgende: 
 

 
 
 
 
 
 
Krisestab. 

Forureningens farlighed og 
udstrækning vurderes. 
Forholdsregler aftales og 
iværksættes 

Analyseprogram aftales og 
iværksættes 

Forbrugerne og pressen 
orienteres / informeres. 
Se direktiv for orientering  / 
information. 

Evt. nødvandforsyning aftales 
og iværksættes. 
Se direktiv for etablering af 
nødvandforsyning. 
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I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under 
ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen.                                                                                  
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
3. Plan for etablering af nødvandforsyning 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. 
 
Situation: 
Da den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes og den svigtende 
vandforsyning påregnes at være af længere varighed, har kommunen besluttet, at der skal 
etableres nødvandsforsyning. 
 
Opgave: 
Nødforsyning af drikkevandet gennemføres ved opstilling af transportable beholdere, 
tankvogne, kar m.v.  eller ved udlægning af midlertidige ledninger. 
 
Udførelse:   
Nødvandsforsyningen etableres af det vandværk der har leveringspligten inden for det 
område hvor vandforsyningen er svigtet. 
Af vandværkets beredskabsplan fremgår i hvilken udstrækning og hvorfra der kan 
etableres midlertidige ledninger. 
Det fremgår af vandværkets beredskabsplan hvor der etableres midlertidige tapsteder og 
hvor der opstilles transportable beholdere.  
Vandværket har ansvaret for midlertidige installationeres drift og vedligeholdelse herunder 
betjening af udleveringssteder.  
Etablering af nødvandsforsyningen prioriteres af styregruppen efter følgende princip: 
Sygehus 
Ældreinstitutioner o.lign., børneinstitutioner 
Landbrugsejendomme med store dyrehold 
Levnedsmiddelvirksomheder 
 
Ressourcer:  
Vandværket kan rekvirere hjælp fra kommunens redningsberedskab til transport af vand i 
tankvogne og opstilling af vandkar.  
I situationer hvor vandforsyningsproblemet ikke overskrider kommunegrænsen, kan der i 
begrænset udstrækning rekvireres vandbeholdere hos Beredskabsstyrelsen i Herning, 
ligesom Beredskabsstyrelsen kan stille mandskab til rådighed. 
Plan for rekvirering af materiel og aktivering af personel fremgår af vandværkets 
beredskabsplan.  
Der henvises til Bilag 2 Oversigt over vandværker og pumpestationer. 
Forplejning af mandskab kan rekvireres hos kommunens forplejningstjenesrte. 
 
Ledelse:  
Vandværkets driftleder er ansvarlig leder for den praktiske etablering af 
nødvandforsyningen. Der henvises til telefonlisten. 
Vandværkets driftleder refererer til styregruppen gennenm vandværkets repræsentant i 
gruppen. 
 
Kommunikation mellem vandværkets driftleder og styregruppen foregår via mobiltelefon, 
og mellem driftleder og indsatte enheder via mobiltelefon og evt. skadesstedradioer. 
 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for 
informationer og kommunikation. 
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
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Navn Telefon Mobiltelefon GPS koordinater 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Indsatsledervagten - Nord  30 97 55 09  
Indsatsledervagten - Syd  51 20 06 90  
Beredskabsstyrelsen - Herning 96 26 76 00   
Videbæk Energiforsyning 97 17 35 05 40 19 56 88  
Astrup Vandværk 97 36 44 04   
Barde Vandværk 97 17 53 50   
Borris Vandværk 97 19 42 03 20 49 08 31  
Dejbjerg Vandværk 97 34 11 34   
Fjelstervang Vandværk 97 16 62 11   
Grønbjerg Vandværk  97 38 44 86   
Hemmet Vandværk 97 37 52 22   
Holmsland Vandværk 97 33 72 03   
Højmark Vandværk 97 34 33 03   
Kloster Vandværk 97 33 72 03   
Lem vandværk 97 34 25 06 29 41 22 99  
Remmershus Vandværk 97 17 53 36   
Ringkøbing-Skjern Forsyning 97 32 01 21   
Rækker Mølle Vandværk 97 36 21 24   
Sdr. Bork vandværk 75 28 07 08   
Sdr. Vium Vandværk 97 37 56 65   
Spjald Vandværk 97 38 16 85   
Stauning Vandværk 97 36 92 26   
Søndervig Vandværk    
Tim Vandværk 97 33 33 69   
Troldhede Vandværk 97 19 41 28   
Vorgod 97 17 54 54   
Ølstrup Vandværk 97 34 61 94   
Finderup-Hanning Vandværk 97 36 10 31   
Herborg Vandværk 97 17 16 60   
I/S Fjelstrup Vandværk Øst 97 19 19 88   
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Indsatsplan 3 ved svigtende varmeforsyning  

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre 
forsyningen med varme til livsvigtige lokaliteter under ekstraordinære forhold. 
Beskrivelsen omhandler alarmering, organisering og indsats i forbindelse med etablering af 
nødvarmeforsyning de steder hvor varmeforsyningen i størst mulig omfang skal 
opretholdes. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for etablering af nødvarmeforsyning 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
 
1. Alarmeringsfasen 
 
Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved varmeforsyningen 
 
 
   
 
 
            
          
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedsættelse af en 
Styregruppe 
evt.krisestab  

Driftsvagten tilkalder 
fornødent mandskab. 
Skaden afhjælpes 

Driftsvagten tilkalder 
fornødent mandskab. 
Skaden afhjælpes 

I arbejdstiden 

Varmeværkets administration 
Udenfor arbejdstiden 

Vagthavende indsatsleder 
tilkaldes via Falck vagtcentral 

I arbejdstiden 
Truet forsyning 
Krisesituation 

Større 
driftsforstyrrels

e  

Driftsvagten 
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2. Organisering af indsatsen 
 
Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en 
koordinerende styregruppe der ledes af beredskabschefen. 
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Direktøren for fagområdet 
• Repræsentant for varmeforsyningen 

 
Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet, embedslægen m.fl. 
 
Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling 
af nødvarmeanlæg. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger 
efter beredskabsplanen. 
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau iværksættes nedsættes en krisestab under 
ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4.  
 
Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3. Plan for etablering af nødvarmeforsyning  
Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat. I andre 
situationer af beredskabschefen. 
 
Situation: 
Da den normale varmeforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen besluttet, 
at planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med varmforsyningsselskaberne.  
 
Opgave: 
Fjernvarmeværkerne skal opretholde varmeforsyningen i størst mulig udstrækning i 
længst mulig tid. 
I situationer hvor der ikke kan produceres i fuldt omfang prioriteres forsyningen af 
kommunalbestyrelsen gennem styregruppen eller beredskabschefen. 
 
Fjernvarmeværkerne skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde 
med styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. 
  
Nødvarmeforsyningen etableres ved opstilling af midlertidige varmeaggregater på den 
enkelte institution.  
Etablering af nødvarmeforsyning kan være aktuel uanset om institutionen har kollektiv 
varmeforsyning eller egen forsyning.  
 
Udførelse:   

• Nødvarmeforsyningen etableres af den enkelte institution uanset om ejendommen 
er forsynet med eget varmeanlæg eller fjernvarme. Betjening af og tilsyn med 
nødvarmeforsyningen forestås af institutionens personale. 

• Etablering af nødvarmeforsyningen prioriteres af styregruppen efter følgende 
princip: 

o Sygehus 
o Ældreinstitutioner o. lign. 

 
Ressourcer:  

• Den enkelte institution/virksomhed opstiller egen nødvarmeforsyning og stiller det 
nødvendige materiel og mandskab til rådighed. 

• Den enkelte institution sørger for strøm til drift af nødvarmeforsyningen. 
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• I den udstrækning etablering af nødvarmeforsyning kræver anskaffelse af særlig 
materiel påhviler det institutionen at sørge herfor. 

• I forbindelse med etablering af strømforsyning til nødvarmeanlæg kan der i en vis 
udstrækning rekvireres nødstrømsanlæg (40 kVA og 100 kVA) hos 
Beredskabsstyrelsen og evt. hos Sydenergi. 

• Om nødvendig kan private nødstrømsanlæg beslaglægges til brug for livsvigtige 
opgaver.   

 
Ledelse: 

• Lederen af institutionen har ansvaret for at nødvarmeforsyningen etableres og 
refererer til beredskabschefen. 

• Kommunikation mellem institutionen og styregruppen foregår i den udstrækning 
telefon, mobiltelefon, internet og telefax ikke er brugbare, via ordonnans. 

• Kommunikation mellem kommunens beredskab og elforsyningernes beredskab 
foregår i den udstrækning der ikke kan anvendes mobiltelefon via radio eller 
ordonnans. 

 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for 
informationer og kommunikation. 
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - 
Holstebro 

1-1-4   

Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Indsatsledervagten - Nord  30 97 66 09  
Indsatsledervagten - Syd  51 20 06 90  
Falcks vagtcentral - Skejby 86 78 30 24  87 40 33 10 
Ringkøbing Fjernvarmeværk 97 32 32 44   
Tarm Varmeværk 97 37 10 87   
Videbæk Energi 97 17 35 05 40 19 56 88  
Tim Kraft/varmeværk 97 33 34 44   
Kloster Kraft/varmeværk 97 33 75 45   
Hemmet Varmeværk 97 37 51 98   
Aadum Varmeværk    
Ørnhøj/Grønbjerg 
Kraft/varmeværk 

97 38 65 11   

Troldhede Kraft/varmeværk 97 19 45 07   
Spjald Varmeværk 97 38 16 85   
Lem Varmeværk 97 81 02 33   
Hvide Sande Fjernvarmeværk 97 31 16 61   
Skjern Fjernvarmeværk 97 35 14 44 40 45 68 93 

(driftl.) 
97 35 08 15 
(vagt) 

Beredskabsstyrelsen - Herning 96 26 76 00   
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Indsatsplan 4 ved svigt af naturgasforsyningen  

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger der skal træffes for at afbøde 
virkningerne af svigt af naturgas. 
Beskrivelsen omhandler tiltag i forhold til de lokaliteter hvor gasforsyningen i størst muligt 
omfang skal opretholdes og hvor virkningerne af svigt af naturgassen vil resultere i 
etablering af alternative forsyningsløsninger. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
1. Alarmeringsfasen 
 
Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved naturgasforsyningen 
 
 
   
  
 
 
       
 
 
    
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedsættelse af en 
Styregruppe evt.krisestab  

Driftsvagten tilkalder 
fornødent mandskab. 
Skaden afhjælpes 

Driftsvagten tilkalder 
fornødent mandskab. 
Skaden afhjælpes 

I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden 

Naturgasselskabet administration Vagthavende indsatsleder 

almindelige 
driftsforstyrrels

e 

Større 
driftsforstyrrelser 

Truet forsyning 
krisesituation 

Driftsleder tilkaldes 

Driftsleder, 
Forsyningschefen og 
beredskabschefen 
tilkaldes. 

driftsvagten 
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2. Organisering af indsatsen 
 
Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, 
der ledes af beredskabschefen. 
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Direktøren for fagområdet 

 
Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for naturgasselskabet, politiet, 
embedslægen m.fl. 
 
Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager om fordeling 
af nødforsyning. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger 
efter beredskabsplanen. 
 
Eksterne eksperter: 
Styregruppen kan efter behov indkalde eksterne eksperter herunder ekspertise fra 
Naturgas Midt-Nord  
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab 
underledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 
 
Tiltag efter planen iværksættes af styregruppen/krisestaben hvor denne er nedsat. I andre 
situationer af beredskabschefen. 
 
Situation: 
Da den normale naturgasforsyning ikke kan opretholdes, har kommunalbestyrelsen 
besluttet, at planen for nødforsyning iværksættes i samarbejde med naturgasselskabet.  
 
Opgave: 
Naturgasselskabet skal opretholde naturgasforsyningen i størst mulig udstrækning i længst 
mulig tid. 
I situationer hvor der i en længere periode ikke kan leveres i fuldt omfang prioriteres 
forsyningen af kommunalbestyrelsen gennem koordinationsgruppen eller 
beredskabschefen i samarbejde med naturgasselskabet. 
 
Naturgasselskabet skal holde kommunen orienteret om situationen og i samarbejde med 
styregruppen og kommunens informationstjeneste informere forbrugerne. 
  
Berørte institutioner og varmeværker må kompensere for manglende naturgas gennem 
anvendelse af olie og andre brændselstyper.   
 
Udførelse:   

• Retablering af beskadigede naturgasledninger. 
• Omstilling af varmeværkerne. 
• Etablering af nødforsyning prioriteres efter følgende princip: 
• Institutioner hvis drift er af livsvigtig karakter. 
• Varmeværker 
• Virksomheder og anlæg hvor opretholdelse af produktion og distribution er af 

livsvigtig karakter. 
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Ressourcer:  
• Naturgasselskabets beredskab retablerer i muligt omfang beskadigede 

gasledninger.  
• Varmeværkerne producerer i muligt omfang på grundlag af deres ”back up 

brændsel”. Livsvigtige områder forsynes først.   
• Institutioner der ikke kan modtage forsyning fra naturgasselskabet eller 

varmeværket iværksætter egen nødforsyning. Se indsatsplaner for strømsvigt og 
svigtende varmeforsyning.     

 
Ledelse:  

• Naturgasselskabet leder indsatsen vedrørende retablering af gasforsyningen.  
• Naturgasselskabets driftsleder refererer til beredskabschefen. 
• Kommunikationen mellem naturgasselskabets driftsleder og beredskabschefen 

foregår via mobiltelefon. Kan mobiltelefoner ikke anvendes kommunikeres via radio 
udleveret af kommunens beredskab. 

 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunen plan for information 
og kommunikation. 
 
Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.   
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - 
Holstebro 

1-1-4   

Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Indsatsledervagten - Nord  30 97 66 09  
Indsatsledervagten .- Syd  51 20 06 90  
Falcks vagtcentral - Skejby 86 78 30 24  87 40 33 10 
Naturgas Midt/Nord 86 62 60 10 

(vagt) 
 87 27 87 19 

(driftscenter) 
Energinet.dk 70 10 22 44   
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Indsatsplan 5 ved svigt af kloak-/renseanlæg 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre 
bortskaffelse af spildevand i ekstraordinære situationer hvor kloaksystemer og renseanlæg 
ikke kan fungere. 
Beskrivelsen omhandler de steder hvor funktionen af kloaksystemer og bortskaffelse af 
spildevand i størst mulig omfang skal opretholdes. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
1. Alarmeringsfasen 
 
Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved kloakforsyningen 
 
                                                          
 
 
 
      
 
 
                                                          
 
               
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsvagten tilkalder 
fornødent mandskab. 
Skaden afhjælpes 

Driftsvagten tilkalder 
fornødent mandskab. 
Skaden afhjælpes 

Nedsættelse af en 
Styregruppe 
evt.krisestab  

I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden 

Kloakforsyningens administration  Vagthavende indsatsleder 

Driftsvagt 

Almindelige 
forstyrrelse 

Truet forsynings 
krisesituation 

Større 
forstyrrelser 

Driftsleder tilkaldes Driftsleder 
forsyningschef 
beredskabschefen 
indkaldes 
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2. Organisering af indsatsen 
 
Ved en truet forsyningssituation (beredskabsniveau I) kan der nedsættes en styregruppe, 
der ledes af beredskabschefen. 
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Fagdirektøren 
• Kloakforsyningens daglige ledelse 

 
Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiet m.fl. 
 
Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning i sager vedrørende 
nødforanstaltninger. Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger 
efter beredskabsplanen. 
 
Evt. eksterne eksperter eksempelvis: 

• Embedslægeinstitutionen 
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under 
ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 
 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. 
 
Situation: 
Da kloaksystemet/renseanlæggets normale driftsfunktioner ikke kan opretholdes, har 
kommunen besluttet, at der skal etableres nødforanstaltninger. 
 
Opgave: 

• Etablere foranstaltninger der sikrer at sygehus, institutioner og skoler kan komme 
af med deres spildevand. 

• Nødforanstaltninger kan omfatte: 
• Etablering af midlertidige brønde for opsamling af spildevand og bortskaffelse af 

spildevandet. 
• Tømning af lokalitetens brønde.   
• Opstilling af midlertidige toiletvogne og tørklosetter og servicering af disse.  

 
Udførelse:   

• Kloakforsyningen har ansvaret for etablering og betjening af nødforanstaltninger i 
form af etablering og tømning af midlertidige brønde og tømning af eksisterende 
brønde.   

• Den enkelte institution har ansvaret for at opstille toiletvogne og tørklosetter i 
nødvendigt omfang. 

 
Ressourcer:  

• Kloakforsyningen stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til gennemførelse af 
foranstaltninger der påhviler kloakforsyningen.  

• Institutionerne stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til gennemførelse af 
foranstaltninger der påhviler institutionen. 

• Kommunen har pligt til at bidrage til fremskaffelse af nødvendigt materiel herunder 
toiletvogne og tørklosetter og stille de fornødne ressourcer til rådighed herfor.  

• Der henvises til Bilag 4 Oversigt over renseanlæg. 
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Ledelse:  
• Kloakforsyningens driftsleder har ansvaret for den praktiske gennemførelse af 

nødforanstaltningerne. Der henvises til telefonlisten. 
• Kloakforsyningens driftsleder refererer til styregruppen gennem kloakforsyningens 

repræsentant i gruppen.  
• Institutionslederen refererer til Koordinationsgruppen gennem direktøren for 

fagområdet. 
 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens plan for information 
og kommunikation. 
 
Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
 
Navn Telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral – Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Vagthavende indsatsleder - Nord  30 97 66 09  
Vagthavende indsatsleder - Syd  51 20 06 90  
Falcks vagtcentral - Skejby 86 78 30 24  87 40 33 10 
Driftscenter  Vest 99 74 14 27 29 41 16 24  
Driftscenter Syd 99 74 11 96 20 34 39 03  
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Indsatsplan 6 for håndtering af affald 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre 
bortskaffelse af spildevand i ekstraordinære situationer hvor kloaksystemer og renseanlæg 
ikke kan fungere. 
Beskrivelsen omhandler de steder hvor funktionen af kloaksystemer og bortskaffelse af 
spildevand i størst mulig omfang skal opretholdes. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for etablering af nødforanstaltninger 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
1. Alarmeringsfasen 
 
Henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved kloakforsyningen 
 
Udenfor arbejdstiden 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
        
 
 
 
 
 
           
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsvagten tilkalder 
fornødent mandskab. 
Skaden afhjælpes 

Driftsvagten tilkalder 
fornødent mandskab. 
Skaden afhjælpes 

Nedsættelse af en 
Styregruppe evt.krisestab  

I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden 

Affaldsområdets administration Vagthavende indsatsleder 

Driftsvagt 

Almindelige 
driftforstyrrelse 

Større 
driftsforstyrrelser 

Truet 
drifts- krisesituation 
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2. Organisering af indsatsen 
 
Ved en truet driftssituation (beredskabsniveau I) nedsættes en styregruppe, der ledes af 
beredskabschefen. 
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Fagdirektøren 
• Affaldsområdets daglige ledelse 

 
Gruppen kan efter behov udvides med repræsentanter for politiets m.fl. 
 
Styregruppen rådgiver kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om 
nødforanstaltninger.  
Styregruppen har kompetencen til at iværksætte nødforanstaltninger. 
 
Evt. eksterne eksperter eksempelvis: 
Embedslægeinstitutionen 
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under 
ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og krisestaben. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3. Plan for etablering af håndtering af affald i nødsituationer 
 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. 
 
Situation: 
Da den normale affaldshåndtering ikke kan opretholdes, har kommunen besluttet, at der 
skal etableres nødforanstaltninger til håndtering af affaldet. 
 
Opgave: 
Etablere foranstaltninger der sikrer at sygehus, institutioner, levnedsmiddelvirksomheder 
og hoteller får bortskaffet deres affald.    
 
Udførelse:   

• Kommunen sørger for at der etableres nødforanstaltning i form af afhentning af 
affald.  

• Iværksættelse af nødforanstaltninger prioriteres af styregruppen efter følgende 
princip: 

o Sygehus 
o Institutioner 
o Levnedsmiddelvirksomheder  
o Hoteller 

 
Ressourcer:  

• Renovationsselskabet sørger for køretøjer og mandskab til indsamling af affald. 
• I tilfælde af at der er behov for mere materiel og mandskab end 

renovationsselskabet kan mobilisere, stilles kommunens materiel og mandskab til 
rådighed. 

• Er situationen at renovationsselskabet ikke er i stand til at løse opgaven, indsættes 
kommunens materiel og mandskab. 

 
Ledelse:  

• Renovationsselskabets driftsleder har det overordnede ansvar for den praktiske 
mobilisering af nødforanstaltningerne. Se telefonlisten. 
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• Renovationsselskabets driftsleder refererer til styregruppen gennem fagdirektøren 
for området. 

• Henvendelse i relation til nødforanstaltningerne rettes til renovationsselskabet.  
 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens plan for information 
og kommunikation. 
 
Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
 
Navn Telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Vagthavende indsatsleder - Nord   30 97 66 09  
Vagthavende indsatsleder - Syd  51 20 06 90  
Falcks vagtcentral - Skejby 86 78 30 24  87 40 33 10 
ESØ 90 I/S 97 37 33 77   
Kontaktperson - kommunen 99 74 10 96   
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Indsatsplan 7 ved miljøuheld 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at 
imødegå en yderligere forværring af et allerede sket miljøuheld og iværksættelse af 
saneringstiltag. Beskrivelsen omhandler forureninger af luftformige og væskeformige 
stoffer såvel giftige som ugiftige på landjorden og i havne. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for gennemførelse indsatsen 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
1. Alarmeringsfasen 
2.  

                            Henvendelse vedrørende udslip af miljøfarligt stof 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vagthavende indsatsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
     
2. Organisering af indsatsen 
Afhængig af situationen kan der jf. hovedelens afsnit 7.3 ved  
 
 
 
 

Ugiftigt udslip i 
væskeform. 

Giftigt udslip i 
væskeform. 
Ukendt væske 

Ugiftigt luftformigt 
udslip og/eller 
eksplosionsfarligt. 

Giftigt luftformigt 
udslip og /eller 
eksplosionsfarligt. 

-Miljø & Natur    
 kontaktes   
-Skaden vurderes. 
-Ved ukendt  
 væske kontaktes  
 BRS* kemikalie- 
 vagt. 
-Beredskabs- 
 chefen orienteres. 
-BRSMJ**  til-  
 kaldes ved større  
 udslip og større  
 forureninger. 
-Evt. kontakt til 
 renseanlæg 

-Beredskabs-  
 chefen tilkaldes. 
-Politiet kontaktes   
 med henblik på at  
 information af  
 befolkningen. 
-Miljø & Natur  
 kontaktes 
-Ved ukendt   
 væske kontaktes  
 BRS kemikalie- 
 vagt  
-BRSMJ tilkaldes. 
-Evt. kontakt til  
 renseanlæg 

-Beredskabs-  
 chefen tilkaldes. 
-Miljø & Natur 
 kontaktes. 
-Udslippet  
 reduceres. 
-Indsats fast-   
 lægges. 
-Politiet kontaktes  
 med henblik på  
 information af be-  
 folkningen og evt. 
 evakuering. 
-BRSMJ tilkaldes  
ved større udslip.

-Beredskabs- 
 chefen  tilkaldes. 
-BRS Kemikalie- 
 vagt  kontaktes. 
-Miljø & Natur 
 kontaktes 
-BRSMJ tilkaldes.  
-Politiet kontaktes  
 med henblik på  
 information af be-  
 folkningen og evt. 
 evakuering. 
   

Eksempler. 
- Oliespil - mindre. 
- Kemikalieudslip i  
  vandløb. 
- Olie på stranden

Eksempler. 
- Ammoniakudslip 

Eksempler. 
- Brandsted 

Eksempler. 
- Klorudslip 
- Syreudslip 
- Giftudslip i vand  
  løb 

*Beredskabsstyrelsen    **Beredskabsstyrelsen Midtjylland 
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2. Organisering af indsatsen 
 
Afhængig af situationen kan der jf. hoveddelens afsnit 7.3 ved større 
forureninger(beredskabsniveau I) nedsættes en styregruppe.  
 
I krisesituationer (beredskabsniveau II) nedsættes en kriseledelse jf. hoveddelens afsnit 
7.3. 
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Fagchefen for Miljø & Natur 
• Politet 

 
I forbindelse med forurening af havne udvides styregruppen med en repræsentant for 
havnemyndigheden. 
 
Borgmesteren og fagdirektøren holdes løbende orienteret om situationen. 
 
Hvis situationen betinger det kan styregruppen udvides med: 
 

• Vandforsyningens daglige ledelse 
• Embedslægeinstitutionen 
• Analyselaboratorium  

 
Hvis situationen betinger det kan der yderligere trækkes på ekstern ekspertise. 
 
Ekstern ekspertise: 

• Arbejdstilsynet 
• Fødevaredirektoratet 
• Arbejdsmedicinsk klinik 
• Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt 
• Miljøstyrelsen 
• Statens miljøcenter 
• Fabrikant af forurenende stof 
• Bruger af forurenende stof 

 
I tilfælde af at drikkevandskvaliteten er eller kan blive forurenet er det 
kommunalbestyrelsen, der som tilsynsførende myndighed har ansvaret for at tilvejebringe 
rent drikkevand. 
 
Embedslægen har ansvaret for den sundhedsfaglige rådgivning af myndighederne. 
 

 
 
 

Forureningens farlighed og 
udstrækning vurderes. 
Forholdsregler aftales og 
iværksættes 

Analyseprogram aftales og 
iværksættes 

Forbrugerne og pressen 
orienteres / informeres. 
Se direktiv for orientering  / 
information. 

Evt. nødvandforsyning aftales 
og iværksættes. 
Se direktiv for etablering af 
nødvandforsyning. 
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Indkaldelse af styregruppen og kriseledelsen. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3. Plan for gennemførelse af indsatsen 
 
Særlige forhold ved indsats 
Planen 
Planen omfatter akutte miljøuheld og situationer der nødvendiggør initiativer med hensyn 
til standsning af udstrømningen, inddæmning, afspærring af området, evakuering og 
afhjælpning.  
 
Iværksættelse 
Iværksættelse af planen sker ved indsatsleder-redningsberedskabs foranstaltning som vist 
på diagram side 1.  
  
Er forureningen af en sådan karakter at styregruppen er indkaldt iværksættes planen af 
styregruppen. 
 
Akutte uheld med farlige stoffer 
Akutte uheld er spild eller udslip, hvor redningsberedskabets indsats er påkrævet til at 
fjerne den umiddelbare fare. Ved farlige stoffer forstås stoffer, som i den konkrete 
situation er til umiddelbar fare for omgivelserne.  I den forbindelse også f.eks. gylleudslip. 
 
Miljøuheld med farlige stoffer 
Er uheld med stoffer, der ikke er omfattet af definitionen for akutte uheld med farlige 
stoffer,  men som kan være farlige i anden sammenhæng f.eks. over for miljøet ved 
nedsivning i jorden. 
 
Teknisk ledelse  
Den tekniske ledelse af den akutte indsats påhviler den kommunale indsatsleder, 
indsatsleder -redningsberedskab. 
Indsatsleder-redningsberedskab har under den akutte fase ansvaret for: 
Alarmering af politiet (hvis det ikke er sket) 
Aktivering af Miljø & Natur 
Kontakt til Miljøstyrelsen 
Kontakt til Søværnets Operative Kommando (SOK) 
Kontakt til Kystdirektoratet 
Evt. kontakt til Skov- og Naturstyrelsen 
Underretning af nabokommunen hvis disse kan blive berørt 
 
Koordinerende ledelse 
Den koordinerende ledelse varetages af politiet, indsatsleder-politi 
 
Teknisk ledelse oprydning/sanering. 
Ansvaret for den tekniske ledelse af oprydnings- og saneringsforanstaltninger påhviler 
lederen af Miljø & Natur og sker i samarbejde med indsatsleder-redningsberedskab. 
 
Opgavefordeling 
Det kommunale redningsberedskab yder indsats ved akutte uheld med farlige stoffer, 
mens afhjælpning af forureningen, uanset om det er en følge af uheldet med farlige 
stoffer, henhører under miljømyndigheden henholdsvis vejmyndigheden. 
 
Oprydning 
Når indsatsleder-redningsberedskab og indsatsleder-politi skønner, at den umiddelbare 
fare er fjernet, og redningsberedskabets indsats er gennemført, skal ansvaret for 
oprydning overdrages til relevant myndighed. Ansvaret for oprydning af miljømæssig 
karakter overdrages til miljømyndigheden og/eller vejmyndigheden.  
 
Det præciseres, at indsatsleder-redningsberedskab har ansvaret for aktiviteterne på 
skade- stedet indtil miljømyndigheden kan tage over.  
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Indsatsleder-redningsberedskab skal i den sammenhæng iværksætte nødvendige tiltag for 
at minimere skadens omfang. 
 
I den udstrækning miljømyndigheden finder behov for det, bistår indsatsleder-
redningsberedskab miljømyndigheden med at få de afhjælpende foranstaltninger sat i 
værk. 
 
Hændelser 
Indsatsen er afhængig af den konkrete situation herunder hvilket stof det drejer sig om. 
Indsatsplanen er dækkende for følgende situationer: 
 
Olie- og kemikalieforurening af kyststrækninger og havne. 
Udslip af giftigt stof i væskeform. 
Udslip at giftigt luftart. 
 
1. Olie- og kemikalieforurening af kyststrækninger og havne. 
 
Situation: 
Indsatsplanen fastlægger retningslinjer for indsats ved følgende situationer der fordrer 
indsats ud over den der kan klares med redningsberedskabets Trin 1 materiel. 

1.1. Kemikalieforurening af kysten i form af ilanddrevne tromler o.lign. 
1.2. Olieforurening af kysten i form af ilanddrevet olie. 
1.3. Olie/kemikalieforurening i havne. 

 
1.1. Kemikalieforurening af kysten i form af ilanddrevne tromler e.lign. 
 
Opgave: 

• Afspærring af området. 
• Identifikation af stoffet ved hjælp af afmærkning af tromler/emballage, evt. 

udtagning af prøver for analysering. Skal ske hurtigst muligt.  
• Afdækning/afskærmning hvis ikke stoffet er i tætte lukkede beholdere.  
• Rekvirering af beholdere og opsamlingsmateriel.  
• Opsamling af stoffet i egnede beholdere. 
• Bortskaffelse af stoffet til godkendt modtager. 
• Sanering af strandarealet i form af fjernelse af forurenet sand ect. og påfyldning af 

ren sand med efterfølgende planering. 
• Orientering af Miljøstyrelsen. 
• Orientering af Søværnets Operative Kommando (SOK). 
• Undersøgelse af om der er gæster på stranden der har været i forbindelse med 

stoffet. 
• Dokumentation af hændelsesforløb. 
• Orientering af presse og offentligheden.  

 
Udførelse:  

• Redningsberedskabet foretager afspærring af området og sikrer at skaden ikke 
udviklere sig yderligere. Grænsen for afspærringen fastlægges ud fra stoffets 
egenskaber. 

• Redningsberedskabet indentificerer stoffet hvis dette kan gøres visuelt via 
afmærkningen af beholdere og kontakter kommunens miljøafdeling Miljø & Natur. 

• Indsatsleder-redningsberedskab anmelder forureningen til Miljøstyrelsen. 
• Indsatsleder-redningsberedskab orienterer Søværnets Operative Kommando (SOK). 
• Indsatsleder-redningsberedskab kontakter Miljø & Natur. 
• Miljø & Natur foranlediger at der udtages prøver og disse analyseres hvis ikke 

stoffet kan identificeres via afmærkning på beholdere. 
• Redningsberedskabet sørger for afdækning af stoffet i de situationer hvor dette er 

påkrævet. 
• Indsatsleder-redningsberedskab  rekvirerer mandskab og materiel til opsamling og 

bortskaffelse. 
• Miljø & Natur  kontakter godkendt modtager af stoffet. 
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• Indsatsleder-redningsberedskab sørger for mandskab til at holde opsyn med stoffet 
indtil det kan fjernes. 

• Miljø & Natur  iværksætter sanering af strandarealet. 
• Miljø & Natur dokumenterer hændelsesforløbet i form af minutrapport for den del af 

indsatsen der er gennemført i miljømyndighedens regi. 
• Redningsberedskabet dokumenterer hændelsesforløbet i form af minutrapport for 

den del indsatsen der er gennemført i redningsberedskabets regi. 
• Politiet iværksætter udersøgelse af om der er personer der har været i forbindelse 

med stoffet. 
• Politiet informerer offentligheden efter aftale med styregruppen.  

 
Ressourcer:  

• Redningsberedskabet fra Station Ulfborg møder med mandskab til løsning af 
afspærringsopgaven når forureningen er inden for stationen indsatsområde.  

• Redningsberedskabet møder med mandskab og Trin 2 materiel fra Station 
Ringkøbing til løsning af 1. indsatsen på hele strækningen fra kommunegrænsen i 
syd til kommunegrænsen i nord. 

• Redningsberedskabet fra Station Hvide Sande møder med mandskab til løsning af 
afspærringsopgaven når forureningen er inden for stationens udrykningsområde.  

• Beredskabsstyrelsen i Herning tilkaldes i situationer hvor det drejer sig om større 
mængder eller håndtering af stoffer som kommmunens redningsberedskab ikke har 
materiel og mandskab til at håndtere. 

• Drejer det sig om stoffer der kun kan håndteres af mandskab iført kemikaliedragter 
foretages såvel opsyn med stoffet som oprydning af Beredskabsstyrelsen i Herning.  

• Kommunens frivillige beredskab fra Beredskabsgården i Ringkøbing møder med 
”overstørrelsestønder” til opbevaring og forsegling af tromler. 

• Spørgsmål vedr. kemikaliets håndtering rettes til Beredskabsstyrelsens 
kemikalievagt. Se telefonliste. 

 
Ledelse: 

• Redningsberedskabets indsatsatsleder har den tekniske ledelse af den akutte 
indsats med reference til styregruppen.  

• Miljø & Natur  har ledelsen af den afhjælpende del af indsatsen med hensyn til 
opsamling af kemikalier og sanering af stranden. Der henvises til afsnittet 
Oprydning på side 3.   

• Kommunikation mellem indsatsleder og styregruppen foregår via 
redningsberedskabets radionet eller mobiltelefon. 

• Politiet forestår den koordinerende ledelse og i den forbindelse information af 
offentligheden. Information af offentligheden koordineres med styregruppen. 

 
Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens 

• Vejledning for redningsberedskabets indsats ved akutte uheld med farlige stoffer på 
landjorden mv., 

• Førsteindsats ved kemikalieuheld, 
• Indsatskort for kemikalieuheld og Kemikalieberedskabsvagten. 

 
 
1.2. Olieforurening af kysten i form af ilanddrevet olie. 
 
Opgave: 

• Afspærring af området. 
• Udtagning af prøver af olien med henblik på indentifikation af type. 
• Rekvirering af personel og materiel til opsamling. 
• Aflivning af fugle og havpattedyr der ikke kan reddes.  
• Rekvirering af beholdere til opsamling af døde fugle og havpattedyr.   
• Rekvirering af beholdere og containere til opbevaring af opsamlet olie. 
• Bortskaffelse af olien til godkendt modtager. 
• Sanering af kyststrækningen i form af planering (harvning) af strækningen. 
• Dokumentation af hændelsesforløb. 
• Orientering af presse og offentligheden.  
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Udførelse: 

• Redningsberedskabet foretager afspærring af området i den udstrækning dette er 
muligt, og sikrer at ingen får kontakt med olien. 

• Indsatsleder-redningsberedskab  anmelder forureningen til Miljøstyrelsen. 
• Indsatsleder-redningsberedskab orienterer Søværnets Operative Kommande (SOK).  
• Miljø & Natur  foranlediger udtaget prøver af olien med henblik på identifikation af 

sammensætning.  
• Indsatsleder-redningsberedskab rekvirerer mandskab og materiel til opsamling og 

opbevaring af olien. 
• Miljø & Natur kontakter godkendt modtager af olien. 
• Miljø& Natur dokumenterer hændelsesforløbet i form af minutrapport for den del af 

indsatsen der er gennemført i miljømyndighedens regi. 
• Redningsberedskabet dokumenterer hændelsesforløbet i form af minutrapport for 

den del indsatsen der er gennemført i redningsberedskabets regi 
• Politiet foranlediger beredskab  til aflivning af fugle m.v. der ikke kan reddes 
• Politiet informerer offentligheden efter aftale med styregruppen.  

 
Ressourcer: 

• Redningsberedskabet fra Station Ulfborg møder med mandskab til løsning af 
afspærringsopgaven når forureningen er inden for stationens indsatsområde.  

• Redningsberedskabet fra Station Ringkøbing møder med mandskab til løsning af 
opgaven med afspærring af området når forureningen er inden for stationens 
udrykningsområde. 

• Redningsberedskabet fra Station Hvide Sande møder med mandskab til løsning af 
afspærringsopgaven når forureningen er inden for stationens indsatsområde. 

• Beredskabsstyrelsen i Herning tilkaldes til hjælp med opsamling af olie – niveau 3 
beredskab afhængig af forureningens omfang.  

• Kommunens frivillige beredskab fra Beredskabsgården i Ringkøbing tilkaldes til 
hjælp med opsamling af olie og fugle og havpattedyr. 

• Der rekvireres entreprenørmateriel til maskinel opsamling af olien i de situationer 
hvor dette er mulig.  

• Politiet møder med fornødent mandskab og koordinerende indsatsleder. 
 

• Spørgsmål vedr. håndtering af olie rettes til Beredskabsstyrelsens kemikalievagt. 
Se telefonliste. 

 
 
Med hensyn til indsamling, evt. rensning og aflivning af havfugle og havpattedyr henvises 
til Skov- og Naturstyrelsens BEREDSKABSPLAN vedrørende Havpattedyr og Havfugle. 
 
Ledelse: 

• Redningsberedskabets indsatsatsleder har den tekniske ledelse af den akutte 
indsats med reference til styregruppen. 

• Miljø & Natur har ledelsen af den afhjælpende del af indsatsen med hensyn til 
maskinel opsamling af kemikalier og sanering af stranden. Der henvises til afsnittet 
Oprydning på side 3. 

• Kommunikation mellem indsatsleder og styregruppen foregår via 
redningsberedskabets radionet eller mobiltelefon. 

• Politiet forestår den koordinerende ledelse og i den forbindelse information af 
offentligheden. Information af offentligheden koordineres med styregruppen. 

 
Ved strandsanering efter særlig omfattende olieforurening, har kommunen ledelsen af den 
egentlige saneringsaktion, mens den overordnede koordination af ressourcer ledes af 
forsvarsministeren.  
 
Der henvises i øvrigt til Orientering fra Miljøstyrelsens  Oprensningsteknik ved oliespild på 
land og Beredskabsstyrelsens Vejledning for redningsberedskabets indsats ved akutte 
uheld med farlige stoffer på landjorden mv. 
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1.3. Olie/kemikalieforurening i havne. 
 
Opgave: 

• Standsning af udstrømning ved kilden eller så tæt på kilden som mulig. 
• Inddæmning af forureningen i muligt omfang. 
• Kommunens miljøafdeling – Miljø & Natur tilkaldes. 
• Identifikation af stoffet. 
• Evt. udtagning af prøver. 
• Orientering af havnemyndigheden 
• Advisering af andre brugere af havnen inden for det påvirkede område. 
• Evt. fjernelse af fartøjer fra det forurenede område.  
• Rekvirering af materiel til opsamling og bortskaffelse af stoffet. 
• Bortskaffelse af stoffet til godkendt modtager. 
• Kontakt til skadevolder. 
• Indberetning til forsvarsministeren. 
• Orientering af presse og offentligheden. 

 
Udførelse: 

• Redningsberedskabet opsøger kilden og standser forureningen i den udstrækning 
redningsberedskabets materiel kan løse opgaven. Kan redningsberedskabet ikke 
standse udstrømningen tilkaldes den nødvendige ekspertise.   

• Slusevagten foranlediger sluserne til fjorden lukket. 
• Redningsberedskabet udlægger flydespærring så forureningen er inddæmmet. Kan 

forureningen ikke inddæmmes med flydespærringen tages der i samråd med miljø    
afdelingen og havnemyndigheden stilling til om forureningen kan neutraliseres på 
anden vis.   

• Miljø & Natur  tager stilling til om der skal udtages prøver. 
• Havnemyndigheden foranlediger at brugere af havnen inden for det forurenede 

område bliver orienteret om situationen og evt. fartøjer flyttet.  
• Indsatsleder-redningsberedskab  rekvirerer materiel til opsamling af stoffet. 
• Indsatsleder-redningsberedskab sørger for opsamling og bortskaffelse af stoffet til 

godkendt modtager.  
• Havnemyndigheden foretager indberetning til forsvarsministeren af forureningen 

hvis det drejer sig om en væsentlig spild af olie og skadelige flydende stoffer  og 
der er fare for forurening af havet.  

• Politiet tager kontakt til skadevolder. 
• Politiet informerer offentligheden efter aftale med styregruppen. 

 
Ressourcer: 

• Redningsberedskabet fra nærmeste station møder med mandskab og materiel til at 
standse udstrømningen. 

• Redningsberedskabet udlægger med assistance fra havnemyndigheden 
flydespærring for inddæmning af forureningen. 

• Beredskabsstyrelsen i Herning tilkaldes i situationer hvor kommunens mandskab og 
materiel ikke kan løse opgaven – niveau 2 beredskab.   

• Har forureningen bredt sig ud over havneområdet, tages Redningsberedskabet 
kontakt til Søværnets Operative Kommando (SOK) med anmodning om assistance 
fra Søværnet.   

 
Ledelse: 

• Redningsberedskabets indsatsatsleder har den tekniske ledelse af den akutte 
indsats med reference til styregruppen.  

• Miljø & Natur har ledelsen af den afhjælpende del af indsatsen med hensyn til 
maskinel opsamling af olie/kemikalier og sanering af havneområdet.  Der henvises 
til afsnittet Oprydning på side 3.  

• Kommunikation mellem indsatsleder og styregruppen foregår via 
redningsberedskabets radionet eller mobiltelefon. 

• Politiet forestår den koordinerende ledelse og i den forbindelse information af 
offentligheden. Information af offentligheden koordineres med styregruppen. 
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• Udslip af giftigt stof i væskeform – ukendt væske. 
 
2. Udslip af giftig stof i væskeform - ukendt væske 
 
Situation: 
Indsatsplanen fastlægger retningslinjer for indsats ved forurening af ikke identificeret 
giftigt stof i væskeform på landjorden.  
(giftig for mennesker, dyr og miljøet) 
 
Opgave: 

• Bedømmelse af situationen 
• Vurdering af sikkerhedsafstand 
• Personlig beskyttelse omfattende let kemikaliedragt, støvler, handsker og 

åndedrætsbeskyttelse 
• Redning af mennesker og dyr 
• Standsning af udbredelsen og standsning af udstrømningen 
• Fjernelse af særlige farer 
• Miljø & Natur tilkaldes 
• Evt. advisering af vand- og kloakforsyningen. 
• Evt. advisering af dambrug 
• Vurdering af stoffets farlighed 
• Afklaring af om mennesker eller dyr har været i berøring med stoffet 
• Kontakt til skadevolder. 
• Orientering af omkringboende 
• Sanering af området 
• Orientering af presse og offentligheden 

 
Udførelse:  

• Redningsberedskabets indsatsleder træffer beslutning om hvor det kommunale 
redningsberedskab kan sættes ind med det mandskab og materiel der rådes over. 

• Indsatsleder-redningsberedskab  tilkalder forstærkning fra Beredskabsstyrelsen i 
Herning – niveau 2 beredskab. 

• Indsatsleder-redningsberedskab rekvirerer entreprenørmateriel til inddæmning af 
stoffet på land og evt. i vandløb.  

• Indsatslederen-redningsberedskab tager kontakt til Beredskabsstyrelsen 
Kemikalievagt angående håndtering af stoffet. 

• Redningsberedskabet foretager afspærring i sikkerhedsmæssigt forsvarlig afstand 
fra udslippet. Se Beredskabsstyrelsens Indsatskort for kemikalieuheld. 

• Redningsberedskabet  iværksætter redning af mennesker og dyr i det omfang dette 
kan ske uden at komme i kontakt med stoffet. 

• Beredskabsstyrelsen foretager redning af mennesker og dyr der forudsætter indsats 
med særlig udrustning herunder kemikaliedragter.  

• Redningsberedskabet iværksætter ved spild på land standsning af udbredelsen ved 
opdæmning af jord og evt. afdækning med skum. 

• Redningsberedskabet iværksætter ved spild på vand udlægning af flydespærre. 
• Beredskabsstyrelsen iværksætter udlæg af flydespærring i den udstrækning det 

kommunale redningsberedskab ikke kan løse opgaven.  
• Redningsberedskabet foretager afdækning af kloakriste.  
• Redningsberedskabet foranlediger, hvis stoffet er løbet i kloaksystemet, systemet 

spulet igennem med store mængder vand. 
• Redningsberedskabet adviserer renseanlæget.  
• Miljø & Natur tager stilling til om der skal tages prøver af stoffet.   
• Miljø & Natur tager kontakt til godkendt modtager af stoffet. 
• Indsatsleder-redningsberedskab rekvirere materiel og evt. mandskab til opsamling 

af stoffet. Der må kun anvendes eksplosionssikkert værktøj og materiel.   
• Miljø & Natur  foranlediger udtaget prøver jorden inden for det påvirkede område, 

og evt. påvirket vandområde. 
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• Indsatsleder-redningsberedskab rekvirerer mandskab og materiel til sanering af det 
påvirkede område i den udstrækning analyser af jorden viser en forurening der gør 
jorden skal fjernes. 

• Politiet afklarer om der er mennekser og/eller dyr der har været i berøring med 
stoffet. 

• Politiet tager kontakt til skadevolder. 
• Beredskabsstyrelsen foretager rensning af forurenede personer. 
• Beredskabsstyrelsen foretager rensning af indsatspersonel og udrustning.     
• Politiet informerer offentligheden efter aftale med styregruppen.  

 
Ressourcer: 

• Redningsberedskabet fra nærmeste station møder med mandskab og materiel til at 
foretage afspærring. 

• Redningsberedskabet på Station Ringkøbing møder med mandskab og Trin 2 
materiel til redning af mennekser og dyr og inddæmning af stoffet i den 
udstrækning dette kan ske på forsvarlig vis med det udstyr stationen råder over. 

• Beredskabsstyrelsen i Herning møder med mandskab og miljøindsatsudstyr – 
niveau 2.   

• Politiet møder med nødvendigt mandskab og koordinerende indsatsleder. 
• Kommunen møder med gravemaskiner. I det tilfælde der ikke kan rådes over 

kommunal udstyr tilkaldes lokal entreprenør. Se telefonliste.  
 
Ledelse: 

• Indsatsatsleder-redningsberedskab har den tekniske ledelse af den akutte indsats 
med reference til styregruppen.  

• Miljø & Natur  har ledelsen af den afhjælpende (oprydning og sanaring) del af 
indsatsen med hensyn til maskinel opsamling af stoffet og sanering det påvirkede 
område. Der henvises til afsnittet Oprydning på side 3.    

• Kommunikation mellem indsatsleder og styregruppen foregår via 
redningsberedskabets radionet eller mobiltelefon. 

• Politiet forestår den koordinerende ledelse og i den forbindelse information af 
offentligheden. Information af offentligheden koordineres med styregruppen. 

 
Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens  
Vejledning for redningsberedskabets indsats ved akutte uheld med farlige stoffer på 
landjorden mv.,  
Førsteindsats ved kemikalieuheld, 
Indsatskort for kemikalieuheld og Kemikalieberedskabsvagten. 
 
3. Udslip at giftigt luftart. 
 
Situation: 
Indsatsplanen fastlægger retningslinjer for indsats ved udslip af giftigt luftformigt stof i 
form af ammoniak. 
Indsatsplanen tager udgangspunktet i at uheldet sker i stille vejr tæt på bymæssig 
bebyggelse. 
 
Opgaver:  

• Bedømmelse af situationen 
• Vurdering af sikkerhedsafstand 
• Personlig beskyttelse omfattende let kemikaliedragt, støvler, handsker og 

åndedrætsbeskyttelse 
• Redning af mennesker og dyr 
• Advisering af sygehus og lægehus. 
• Standsning af udbredelsen og standsning af udstrømningen 
• Fjernelse af særlige farer 
• Miljø & Natur tilkaldes 
• Evt. advisering af vand- og kloakforsyningen. 
• Evt advisering af dambrug 
• Vurdering af stoffets farlighed 
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• Afklaring af om mennekser eller dyr har været i berøring med stoffet 
• Orientering af omkringboende, evt. ved sirene varsel og beredskabsmeddelse via 

DR og TV2. 
• Kontakt til skadevolder  
• Sanering af området 
• Orientering af presse og offentligheden 

 
Udførelse: 

• Indsatsleder-redningsberedskab  foretager træffer beslutning om hvor det 
kommunale redningsberedskab kan sættes ind med det mandskab og materiel der 
rådes over. 

• Indsatslederen-redningsberedskab  tilkalder forstærkning fra Beredskabsstyrelsen i 
Herning. 

• Indsatslederen-redningsberedskab  tilkalder politiet. 
• Politiet informerer borgerne der bor i vindretningen om at de skal holde sig inden 

døre og sørger for evakuering af personer i det fri og evt. dyr. Den fysiske 
evakuering og redning af personer og dyr der er i akut fare foretages af 
redningsberedskabet og Beredskabstyrelsen. 

• Indsatslederen-redningsberedskab iværksætter bekæmpelse af gasskyen med 
vandtåge ved kilden og evt. køling af beholder.   

• Redningsberedskabet foretager afspærring i sikkerhedsmæssig forsvarlig afstand 
fra udslippet. Se Beredskabsstyrelsens Indsatskort for kemikalieuheld. 

• Politiet tilkalder lægehold. 
• Politiet træffer beslutning om placering af venteplads og renseplads. 
• Beredskabsstyrelsen opretter i samarbejde med den tekniske indsatsleder 

venteplads og renseplads. 
• Politiet tager kontakt til skadevolder. 
• Politiet rekvierer transport til sygehus i det omfang ambulanceberedskabet ikke kan 

dække behovet. 
• Politiet informerer pressen og offentligheden efte aftale med redningsberedskabets 

indsatsleder. 
 
Ressourcer: 

• Redningsberedskabet fra nærmeste station møder med mandskab og materiel til at 
foretage afspærring. 

• Redningsberedskabet på Station Ringkøbing møder med mandskab og Trin 2 
materiel til redning af mennekser og dyr og bekæmpelse af gassen. 

• Beredskabsstyrelsen i Herning møder med mandskab og miljøindsatsudstyr – 
niveau 2 og kommandovogn.   

• Lægehold møder fra Holstebro Sygehus. Om muligt tilkaldes læger fra det lokale 
lægehus. 

• Politiet møder med nødvendigt mandskab og koordinerende indsatsleder. 
• Køretøjer for transport af tilskadekomne til sygehus rekvireres hos 

Beredskabsstyrelsen i Herning og lokale vognmænd.  
 
Ledelse: 

• Redningsberedskabets indsatsatsleder har den tekniske ledelse af den akutte 
indsats med reference til styregruppen.  

• Politiet forestår den koordinerende ledelse og i den forbindelse information af 
offentligheden. Information af offentligheden koordineres med teknisk indsatsleder. 

• Lederen af lægeholdet har ansvaret for den lægelige indsats. 
• Ambulancelederen har ledelsen af ambulanceindsatsen. 
• Kommunikation mellem indsatslederne for de forskellige styrker foregår via 

redningsberedskabets radionet. 
 
4. Informationsplan 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens plan for information 
og kommunikation. 
Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
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5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Beredskabsstyrelsens 
kemikalievagt 

45 90 60 00   

Giftinformationen 35 31 60 60   
Beredskabsstyrelsen Midtjylland 96 26 76 00  Alarm 9722 3722 
Beredskabsstyrelsen Nordjylland 96 17 72 00   Fax 96 17 72 05 
Falcks vagtcentral - Skejby 86 78 30 24  Indsatsleder 
Miljø & Natur, Ringkøbing 99 74 24 24  99 74 15 46 
Indsatsledervagten – Nord  30 97 66 09  
Indsatsledervagten – Syd  51 20 06 90  
Hvide Sande Havnekontor  97 31 16 33   
Ringkøbing Havnekontor 97 32 40 59   
Havnefoged Bork Havn 75 28 02 46 23 25 68 95  
Danmarks Fiskeriundersøgelser 33 96 33 00  Charlottenlund 
Danmarks Fiskeriundersøgelse 89 21 31 00  Silkeborg 
Miljøstyrelsen 32 66 01 00 72 54 44 46* 

72 54 40 00** 
 Havkontoret: 
* U.f. 
arbejdstiden 
** I arbejdstiden 

Danmarks Miljøundersøgelse 89 20 14 00  Silkeborg 
Danmarks Miljøundersøgelse  89 20 17 00  Kalø 
Fiskeriinspektoratet - Esbjerg 75 12 20 55   
Søværnets Operative Kommando 89 43 32 03 

89 43 30 99 
 Via politiet 

Naturgas Midt/Nord 86 62 60 10 
(vagt) 

 86 62 60 10 
(vagt) 

S & N Blåvandshuk 76 54 10 20   
S & N Vestjylland 97 81 00 33   
S & N Midtjylland 97 45 41 88   
Miljøcenter Ringkøbing 72 54 25 00 72 54 87 34 22 87 13 00 
Miljøcenter Århus 72 54 05 00 86 27 48 12 40 17 32 25  
Miljøcenter Vestjylland 96 10 93 00   
Renovationsselskabet ESØ I/S 97 37 33 77  Fax 97 37 27 19 
L90 Forbrændingsanlæg 75 15 13 00   
Modtagestation Vestjylland  97 12 82 22   
Kommunekemi A/S 63 31 71 00  Fax 63 31 73 00 
Statens Institut for Strålehygiejne 44 54 34 54 

44 94 37 73 
  

Teknik & Forsyning - driftsområde 97 37 66 66   
Hvide Sande & Ringkøbing 
renseanlæg 

 2125 2882 Vagt - 
dagtimerne 

Skjern renseanlæg  2090 4110 Vagt - 
dagtimerne 

Videbæk renseanlæg  2082 4089 Vagt - 
dagtimerne 

Vagt spildevandsområdet 9974 1999  Udenfor normal 
arbejdstid 
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Indsatsplan 8 for indkvartering og forplejning 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at kunne 
indkvartere og forpleje nødstedte i ekstraordinære situationer. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for indkvartering og forplejning 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
1. Alarmeringsfasen 

 
Henvendelse vedrørende indkvarterings- og forplejning 
 
 
 
                  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjælpestation  
1 

Hjælpestation  
3 

Hjælpestation  
2 

Hjælpestation  
4 

Forplejningsenhed 
1 

Forplejningsenhed 
2 

Forplejningsenhed 
3 

Forplejningsenhed 
4 

Vagthavende på 
Beredskabsgården

I arbejdstiden udenfor arbejdstiden 

Redningsberedskabets 
administration 

Vagthavende indsatsleder 
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Situation 
Indkvarterings- og forplejningssituationer forventes primært at forekomme i forbindelse 
med ekstremt vejrlig der giver sig udslag i  

• stormflod ved Vesterhavet 
• snekaos 
• orkan 

 
Her ud over skal beredskabet kunne bespise en større gruppe borgere i tilfælde af 

• katastrofer 
• krisesituationer 

i den akutte fase hvorved forstås en periode på max. 3 døgn, hvorefter det civile 
beredskab inden for de enkelte fagområder overtager opgaven. 
 
2. Organisering af indsatsen 
 
I situationer hvor indkvarterings- og forplejningsberedskabet sættes i værk varetages den 
organisatoriske ledelse af en styregruppe. 
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Lederen af redningsberedskabets indkvarterings- og forplejningstjeneste 

 
Styregruppens dispositioner foregår i tæt samarbejde med politiet. 
 
Eksterne eksperter: 
I nødvendigt omfang kan der trækkes på ekstern ekspertise eksempelvis: 

• Lægeberedskabet 
• Psykologberedskabet 

 
Indkaldelse af styregruppen. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse af gruppen. 
  
3. Plan for indkvartering og forplejning   
 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen. 
 
Situation: 
Situationen nødvendiggør indkvartering og forplejning af evakuerede. 
 
Opgave: 
Når evakuering er besluttet foregår evakueringen i henhold til politiets beredskabsplan, og 
politiet sørger for varsling af befolkningen og transport fra opsamlingssteder til 
hjælpestationer. 
 
Hjælpestationer klargøres på de udpegede lokaliteter til modtagelse og registrering af 
evakuerede.  
Der går besked til redningsberedskabets forplejningstjeneste, og til de udpegede 
indkvarteringssteder. 
 
Udførelse:   

• Styregruppen giver besked til lederne af hjælpestationerne om hvilken af følgende 
hjælpestationer der skal klargøres: 

• Hjælpestation 1 - Holmsland Hallen, Bandsbyvej 2, Kloster 
• Hjælpestation 2 - Hvide Sande Hallen, Parallelvej 2, Hvide Sande 
• Hjælpestation 3 – Hvide Sande Skole, Skolevej 2, Hvide Sande 
• Hjælpestation 4 – Videbæk Idræts- og fritidscenter, Vestervang 28,Videbæk 
• Hjælpestation 5 - Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, Skjern 
• Hjælpestation 6 – Idrætscentret Tarm, Skovvej 25, Tarm 
• Hjælpestation 7 – ROFI - Centret, Kirkevej 26, Ringkøbing 
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Afhængig af situationen kan der oprettes hjælpestationer i andre lokaliteter i kommunen. 
 
Hjælpestationerne er klar til at modtage evakuerede 1 time efter modtagelse af alarm. 
 
Ressourcer:  
Forplejning: 
Ud over de indkvarteringssteder der også kan bespise, kan der spises hos og leveres mad 
fra følgende: 

• Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, Ringkøbing 
• Hotel Smedegården, Jernbanegade 2, Lem St. 
• Westergaards Hotel, Bredgade 12, Videbæk 
• Hvide Sande Sømandshjem, Bredgade 5, Hvide Sande 
• Bechs Hotel, Storegade 4, Tarm 
• Hotel Vestjyden, Bredgade 58, Skjern 
• Sdr. Bork Kro, Nr. Lydumvej 2, Sdr. Bork  

 
Her ud over kan redningsberedskabets Indkvarterings- og forplejningstjeneste bespise 
1.600 personer om dagen via feltkøkken. 
 
Indkvarteringslokaliteter: 

• ROFI - Centret, Kirkevej 26, Ringkøbing   150 personer 
• Tim Hallen, Åvænget 3, Tim       75 personer 
• Lem Hallen, Skolebakken 20, Lem St.     75 personer 
• Brejninggaard Efterskole, Brejninggaard 12, Spjald    130 personer 
• Spjald Skole, Skolegade 12, Spjald    100 personer 
• Videbæk Ny Skole, Bredgade 120, Videbæk   125 personer 
• Videbæk Idrætscenter & Fritidscenter, Vestervang 28,   150 personer 
• Hvide Sande Skole, Skolevej 2, Hvide Sande      75 personer 
• Hvide Sande Vandrehjem, Numitvej 5, Hvide Sande    75 personer 
• Hvide Sande Sømandshjem, Bredgade 5, Hvide Sande    75 personer 
• Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, Skjern       200 personer 
• Amagerskolen, Amagervej 35, Skjern   100 personer 
• Husflidsefterskolen, Skolebyen 11, Skjern     75 personer 
• Dejbjerglund Hallen, Uglebjergvej 10, Dejbjerg     75 personer 
• Idrætscentret Tarm, Skovvej 25, Tarm   150 personer 
• Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork     75 personer 

 
Ledelse:  

• Beredskabschefen 
• Leder af Indkvarterings- og forplejningstjenesten 
• Koordinering af indkvarterings- og forplejningsindsatsen foregår på 

Beredskabsgården, Vesterkær 6, Ringkøbing.     
• Kommunikation mellem ledelse og enheder og mellem kommandocentral og 

enheder foregår via radioterminaler og mobiltelefoner. 
 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens plan for information 
og kommunikation. 
 
Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon GPS koordinater 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - 
Holstebro 

1-1-4   

Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Beredskabsgården - 99 20 40 15    
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Ringkøbing 
Indsatsledervagten – Nord  30 97 55 09  
Indsatsledervagten - Syd  51 20 06 90  
Leder af indkvarterings- og 
forplejningstjenesten 

99 20 40 15   

Falcks vagtcentral - Skejby 86 78 30 24   
Hotel Fjordgården, Ringkøbing 97 32 14 00  N 56O 51’ 43.04” 

E 08O 14’ 11.04” 
Hotel Smedegården, Lem 99 75 24 00  N 56O 01’ 14.81” 

E 08O 23’ 15.04” 
Westergaards Hotel, Videbæk 97 17 26 26  N 56O 05’ 29.20” 

E 08O 37’ 58.90” 
Hvide Sande Sømandshjem 97 31 10 33  N 55O 59’ 58.50” 

E 08O 07’ 38.46” 
Bechs Hotel, Tarm 97 37 29 22  N 55O 54’ 30.61” 

E 08O 31’ 16.96”  
Hotel Vestjyden, Skjern 97 35 13 11  N 55O 56’ 52.08” 

E 08O 29’ 34.66” 
Sdr. Bork Kro 75 28 00 09  N 55O 48’ 33.12” 

E 08O 18’ 12.28” 
ROFI-Centret, Ringkøbing 97 32 24 55  N 56O 05’ 49.46” 

E 08O 05’ 49.65” 
Tim Hallen 97 33 30 75  N 56O 11’ 59.72” 

E 08O 18’ 47.71” 
Lem Hallen 97 34 19 92  N 56O 01’ 49.36” 

E 08O 03’ 31.63” 
Brejninggård Efterskole, Spjald 97 38 16 44  N 56O 06’ 58.13” 

E 08O 30’ 43.43” 
Spjald Skole 97 38 12 13  N 56O 07’ 37.57” 

E 08O 30’ 22.77” 
Videbæk Ny Skole 96 94 30 40  N 56O 05’ 27.86” 

E 08O 36’ 47.00” 
Videbæk Idræts- og 
fritidscenter 

97 17 13 22  N 56O 05’ 30.07” 
E 08O 36’ 53.51” 

Hvide Sande Skole 97 31 16 11  N 56O 00’ 27.00” 
E 08O 07’ 43.24” 

Hvide Sande Vandrerhjem 97 31 21 05  N 56O 00’ 25.51” 
E 08O 07’ 37.73” 

Skjern Kulturcenter 97 35 45 00  N 55O 57’ 09.87” 
E 08O 30’ 14.66” 

Amagerskolen, Skjern 97 35 10 44  N 55O 56’ 32.37” 
E 08O 29’ 09.11” 

Husflidsefterskolen, Skjern 97 35 40 44  N 55O 56’ 30.20” 
E 08O 30’ 52.62”  

Dejbjerglund Hallen, Dejbjerg 97 3419 00  N 56O 00’ 08.45” 
E 08O 25’ 09.80” 

Idrætscentret, Tarm  97 37 15 01  N 55O 54’ 16.18” 
E 08O 31’ 47.76” 

Bork Hallen, Nr. Bork 75 28 02 71  N 55O 50’ 15.49” 
E 08O 19’ 09.08” 

Holmsland Hallen, Kloster 97 33 72 66  N 56O 07’ 51.49” 
E 08O 11’ 03.91” 

Hvide Sande Hallen, Hv. Sande 97 31 15 05  N 56O 00’ 24.00” 
E 08O 07’ 40.14” 
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Indsatsplan 9 for indsats ved stormflod 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for organisering af indsatsen og gennemførelse af 
nødvendige og mulige foranstaltninger i tilfælde af stormflod ved Vesterhavet.  
Planen har til formål at skabe klarhed over hvorledes kommunen indgår i det samlede 
stormflodsberedskab og præcisere kommunens rolle og ansvar i forbindelse med 
stormflod. 
 
Denne indsatsplan erstatter således ikke Kystdirektoratets, politiets eller andre 
myndigheders planer vedrørende stormflod.  
 
Planen er opdelt således: 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for gennemførelse af indsatsen 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
1. Alarmeringsfasen     
 
Generelt                                                                                                                           
Kystdirektoratet underretter politiet når der er fare for stormflod.                                             
Når politiets vagtcentral modtager alarm fra Kystdirektoratet bliver varslet videresendt til 
det kommunale redningsberedskab via e-mail, samtidig med at Falcks vagtcentral og 
Politiets alarmcentral sender en SMS til redningsberedskabets vagthavende indsatsleder. 
Skal der foretages evakuering af et område træffes beslutningen herom af politidirektøren 
i samråd med Kystdirektoratet, og evakueringen forestås af politiet. 
 
Almindeligt beredskab. 

• Redningsberedskabet og Falcks vagtcentral i Skejby adviseres via mail af politiets 
vagtcentral. 

 
• Beredskabschefen adviseres af Falcks vagtcentral via sms. 

 
• Falcks vagtcentral adviserer vagthavende indsatsleder via alarmradioen. 

 
• Kommunens entreprenørtjeneste* adviseres af Kystdirektoratet via telefon. 

 
• Spildevand – Driftscenter Vest orienteres via tlf. eller sms  

 
* Iværksættelse af indsats af private entreprenører.  

 
 
Forhøjet beredskab. 
Redningsberedskabet og Falcks vagtcentral i Skejby adviseres via mail af politiets 
vagtcentral. 
 
Beredskabschefen adviseres af Falcks vagtcentral via sms og giver møde i Blåtårn, 
Fossanæsvej 22, Hvide Sande.  
 
Vagthavende indsatsleder adviseres af Falcks vagtcentral via alarmradio. 
 
Kommunens entreprenørtjeneste* adviseres af Kystdirektoratet via telefon, og 
vagthavnede driftleder entreprenørtjeneste sørger for at han selv eller anden ansvarlig  for 
kommunens entreprenørtjeneste kan møde i Blåtårn.   
 
Spildevand – Driftscenter Vest orienteres via tlf. eller sms  
 
*  Iværksættelse af indsats af private entreprenører. 
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Alarmberedskab. 
Melding om Alarmberedskab afgives som under Forhøjet beredskab. 
Kommunens stormflodsstab samles i Blåtårn, Fossanæsvej 22, Hvide Sande. 
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2. Organisering af indsatsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kystdirektoratet 

 
• Overvåge vejr og vandstand 
• Igangsætte varsling 
• Indføre beredskabsgrader 
• Lede egne tjenestegrene 

Midt- og Vestjyllands Politi 
 

• Alm. politimæssige opgaver 
• Varsle befolkningen 
• Evakuering 
• Orientering 

R-S Kommune 
• Indkvart./forplej. af eva-

kuerede + entr. materiel 

Statslige 
Redningsberedskab 

 
Hjemmeværnet 

 
Falck 

 
Forsvaret 

 
Radio Midt/Vest 

D M I 
• Vejr- og  vandstands-

forudsigelser

R–S Kommune 
• Entreprenørmateriel-privat 

Patruljer Kystdirektorat 
• Meldinger 

Hvide Sande Havn 
• Meldinger 

Strandfogeder 
• Meldinger 

 
Strandfogeder 
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Stormflodsstaben 
Ved Forhøjet beredskab og Alarmberedskab nedsættes en stormflodstab i kommunalt regi 
der samles i Hvide Sande, Fossanæsvej 22 (Blåtårn). 
 
Stormflodsstaben består af: 

• Beredskabschefen 
• Havnechefen 
• Slusemesteren 
• Redningsvæsenet  
• Vagthavende driftleder entreprenørtjeneste eller anden ansvarlig for kommunens 

entreprenørtjeneste 
 
Stormflodsstaben står i forbindelse med Kystdirektoratet og politiet gennem KSN i 
Holstebro. 
    
Hvis beredskabschefen skal give møde i KSN i Holstebro og fungere som bindeled til det 
kommunale redningsberedskab, erstattes han i stormflodsstaben af viceberedskabschefen.  
 
3. Plan for gennemførelse af indsats 
 
Planen iværksættes af stormflodsstaben efter melding fra KSN i Holstebro og 
Kystdirektoratet. 
 
På entreprenørsiden er opgaverne delt således at den private entreprenørtjeneste løser 
opgaver på kysten under kommunens ledelse på vegne af Kystdirektoratet.  
 
Den kommunale entreprenørtjeneste varetager primært entreprenøropgaver f.eks. i 
forhold til at sikre frie tilkørselsvej ect., under den kommunale stormflodsstabs ledelse.  
 
Situation: 
 
Forhøjet beredskab 
 
Opgave: 
Iværksættelse af nødvendige forberedelsestiltag med henblik på indsats. 
 
Udførelse- og ressourcer:   

• Politiet informeres om at stormflodsstaben er samlet i Blåtårn. 
• Et antal medarbejdere efter driftlederens vurdering får besked på at møde på 

Materielgården for klargøring af materiel og afvente ordre om indsats. 
• Private entreprenører adviseres i henhold til Instruks for vejområdets indsats under 

stormflodsberedskabet. 
• Driftslederen for de kommunale værker giver relevante medarbejdere besked på at 

give møde. 
• Beredskabsgården i Ringkøbing gives besked om at Indkvarterings- og 

forplejningstjenesten skal adviseres om at indsats kan blive aktuel.    
• Borgmester og kommunaldirektør orienteres om beredskabsniveauet. 

 
Ledelse:  

• Politiet har det koordinerende ledelsesansvar og ansvaret for evakuering og al 
information herunder kontakt til pressen, og opretter kommandocentral (KSN) på 
politigården i Holstebro hvor den operative stab og evt. den strategiske stab er 
samlet.  

• Kystdirektoratet har ansvaret for at overvåge vejr og vandstand, påbegynde 
varsling, indføre beredskabsgrader og lede egne tjenestegrene. Kystdirektoratet 
kan endvidere indgå i KSN.  

• Beredskabschefen har det overordnede ansvar for redningsberedskabets indsats 
herunder Indkvarterings- og forplejningstjenesten og Samaritertjenesten.  

• Vagthavende indsatsleder har ansvaret for den tekniske ledelse af rednings-
beredskabets indsats. 
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• Havnechefen har ansvaret for tiltag på havneområdet i den udstrækning indsatsen 
ikke sortere under anden myndighed.     

• Redningstjenesten har ansvaret for redning på vandet. 
• Driftleder  for kommunens entreprenørtjeneste har ansvaret for indsats af 

kommunens entreprenørmateriel.   
 
Situation: 
Alarmberedskab. 
 
Udførelse- og ressourcer: 

• Stormflodsstaben er samlet i Blåtårn. 
• Stormflodstaben prioriterer i samarbejde med politiet veje/ruter/områder der skal 

holdes farbare af hensyn beredskabets indsats og evt. evakuering. 
• Kommunens entreprenørtjeneste sættes ind for at sikre at prioriterede veje er 

ryddet og farbare med henblik på evt. evakuering.  
• Hjemmeværnet alarmeres med henblik på evakuering. 
• Busselskab adviseres med henblik på transport af evakuerede. 
• Den private entreprenørtjeneste indsættes til indsats på kysten. 
• Driftslederen for de kommunale værker giver relevante medarbejdere besked på at 

give møde. 
• Beredskabsgården i Ringkøbing gives besked om at Indkvarterings- og 

forplejningstjenesten skal give møde. 
• Personel til udpegede Hjælpestationer gives besked om at give møde og klargøre 

Hjælpestationer.  
• Udpegede indkvarterings- og forplejningssteder adviseres om beredskabsniveauet.  
• Redningsberedskabets personel i Hvide Sande kaldes på stationen.   
• Redningsberedskabet Samaritertjeneste indkaldes og møder på Beredskabsgården.  
• Lægehuset i Hvide Sande adviseres om beredskabsniveauet. 
• Borgmester og kommunaldirektør orienteres om beredskabsniveauet. 

 
Ledelse og kommunikation: 

• Se ledelse under Forhøjet beredskab. 
• I situationer hvor de ordinære kommunikationsmidler i form af telefon er ude af 

drift, anvendes redningsberedskabets radiomateriel. 
• Det kommunale redningsberedskab har ansvaret for transport af evakuerede. 
• Politiet har ansvaret for alarmering af Hjemmeværnet og andre tjenestegrene. 

 
Prioritering af veje: 
Af hensyn til fremføring af ambulancer, redningskøretøjer, entreprenørmateriel og 
transport af evakuerede til hjælpestationer foretages en prioritering af det overordnede 
vejnet. 
 
Følgende veje gives 1. prioritet med hensyn til ryddelighed og fremkommelighed:      

• Houvig Klitvej 
• Holmsland Klitvej 
• Sønder Klitvej 
• Søndervig Landevej 
• Hovedvej 15  
• Hovedvej 28 (mellem Røgind og Skjern/Tarm) 

 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens plan for information 
og kommunikation. 
 
Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.   
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5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4  96 10 14 48 
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Vagthavende indsatsleder - Nord  30 97 66 09  
Vagthavende indsatsleder - Syd  51 20 06 90  
Havnechefen 97 31 16 33   
Redningstjenesten    
Kystdirektoratet - Lemvig 99 63 63 63  kdi@kyst.dk 
Beredskabsgården – Ringkøbing 99 20 40 15   
Falcks Vagtcentral - Skejby 87 40 33 10   
Vagthavende driftleder vej og 
park 

97 37 66 66  vagttelefon 

HJV - Distrikt Herning   97 15 20 44  86 87 14 87 (chef) 
Vejdirektoratets servicetelefon 80 20 20 60   
Vejrtjenesten (DMI) 39 29 15 35  Vagth. meteorolog 
    
 
Med hensyn til telefonnumre på private entreprenører henvises til Instruks for vejområdets 
indsats under stormflodsberedskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009               43 

Indsatsplan 10 for indsats ved orkan 

1. Situationsbedømmelse - Hvad er der sket? 
- Hvor er det sket? 
- Hvem har brug for hjælp? 
- Er der folk der skal indkvarteres midlertidig? 
- Kontakt Elværk! (Strømsvigt/nedfaldne ledninger) 
- Kontakt kommunens entreprenørtjeneste. 
- Kontakt Plejehjem!  
-Kontakt hjemmeplejen vedr. ældre i eget hjem! 
Prioritering af klasse I, II III personer 
Prioritering af livsvigtige funktioner (el / vand) 

2. Indsats Opret kommandopost (kontakt politi, elværk og 
Falck) 
Tilkald redningsberedskabet. 
Tilkald personel fra kommunens driftscentre og fra 
Beredskabsgården.  
 
OPGAVER: 
Rydning af veje 
Hjælp til borgere uden strøm. 
Afdækning/ sikring af bygninger 

3. Evaluering Er der tilstrækkelig personel og materiel? 
 

4. Opfølgende indsats Information (radio / TV / Politi / andre myndigheder) 
Assistance? 

 
Kommunikation (prioriteret): 
1. Beredskabets 

radiokommunikation 
Kommunikation med vagtcentral via stationær og 
mobil radio, og indbyrdes kommunikation via 
skadesstedradio. 
 

2. Fast telefonnettet Se telefonliste og liste over sikrede telefoner. 
 

3. Mobiltelefoner Se telefonliste. 
 

 
Indkaldelse af personale: 

• Beredskabet via 112 eller Falcks vagtcentral 
• Driftscentrenes personale via telefonliste  på driftskontorerne 

 
Ældre: (pleje / omsorg / madudbringning) 
Prioritering: Ældre i eget hjem.Plejehjem 

 
Hjemmeplejen 

Koordination: Koordninering af indsats med hensyn til pleje, 
omsorg og forplejning. 
 

Hjemmeplejen 
+ 
Beredskabschefen 

Ansvarlig: Pleje og omsorg  
Madudbringning.  

Hjemmeplejen 
Beredskabsgården 

Udførelse: Pleje og omsorg 
Udbringning af mad 

Hjemmeplejen 
Beredskabsgården 

 
Rydning af veje: 
Prioritering: Fjernelse af nedfaldne elledninger, væltede træer, 

havarerede køretøjer m.v.  
Politiet 
Kommunen 

Koordination: Koordinering af aktiviteterne mellem de enkelte 
beredskabsenheder. 

Politiet 
Beredskabschefen 

Ansvarlig: Fjernelse af nedfaldne ledninger. 
Fjernelse af væltede træer. 

Elværket 
Kommunen  
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Fjernelse af havarerede køretøjer m.v. Politiet 
Udførelse: Fjernelse af nedfaldne grene. 

Fjernelse af væltede træer. 
Fjernelse af havarerede køretøjer.  
 

Elværket 
Beredskabsgården/ 
     Falck 
Falck/andre 
 

 
Assistance: 
Private entreprenører tilkaldes efter behov gennem kommunens driftscentre. 
 
Opgaveløsning: 
På oversigtskort markeres indrapporterede arbejdsopgaver og styrkernes placering.   
 
Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Vagthavende indsatsleder - Nord  30 97 66 09  
Vagthavende indsatsleder - Syd  51 20 06 90  
Havnechefen 97 31 16 33   
Redningstjenesten    
Kystdirektoratet - Lemvig 99 63 63 63  kdi@kyst.dk 
Beredskabsgården – Ringkøbing 99 20 40 15   
Falcks Vagtcentral - Skejby    
Driftscenter Vest 99 74 14 27 29 41 16 24  
Driftscenter Syd 99 74 11 96 20 34 39 03  
Tarm Elværk 97 37 10 87   
Ringkøbing-Skjern Forsyning 97 32 01 21   
Videbæk Energiforsyning 97 17 35 05 40 19 56 88  
Sydenergi - Esbjerg 70 11 50 00   
RAH - Ringkøbing 97 32 14 55   
Borris Elforsyning 97 36 13 36   
Beredskabsstyrelsen - Herning 96 26 76 00   
Produktionskøkkenet - Tarm 99 48 44 36   
Køkkenet – Rindum Plejehjem 96 75 37 01   
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Indsatsplan 11 for indsats ved sne(usædvanlig voldsom nedbør) 

1. Situationsbedømmelse - Hvad er der sket? 
- Hvor er det sket? 
- Hvem har brug for hjælp? 
- Er der folk der skal indkvarteres midlertidig? 
- Kontakt Elværk! (I tilfælde af strømsvigt/nedfaldne 
ledninger) 
- Kontakt kommunens entreprenørtjeneste. 
- Kontakt Plejehjem!  
-Kontakt hjemmeplejen vedr. ældre i eget hjem! 
Prioritering af klasse I, II III personer 
Prioritering af livsvigtige funktioner (el / vand) 
 

2. Indsats Opret kommandopost (kontakt politi, elværk og 
Falck) 
Tilkald redningsberedskabet. 
Tilkald personel fra kommunens driftscentre og fra 
Beredskabsgården.  
 
Opgaver: 
Rydning af veje 
Hjælp til indesneede 
Afdækning/ sikring af bygninger 

3. Evaluering Er der tilstrækkelig personel og materiel? 
 

4. Opfølgende indsats Information (radio / TV / Politi / andre myndigheder) 
Assistance? 

 
Kommunikation (prioriteret): 
1. Beredskabets 

radiokommunikation 
Kommunikation med vagtcentral via stationær og 
mobil radio, og indbyrdes kommunikation via 
skadesstedradio. 
 

2. Fast telefonnet Se telefonliste og liste over sikrede telefoner. 
 

3. Mobiltelefoner Se telefonliste. 
 

 
Indkaldelse af personale: 

• Beredskabet via 112 eller Falcks vagtcentral 
• Driftscentrenes personale via telefonliste på driftscentrene 

 
Ældre: (pleje / omsorg / madudbringning) 
Prioritering: Ældre i eget hjem. Hjemmeplejen 
Koordination: Koordinering af indsats med hensyn til pleje, omsorg 

og forplejning.  
Hjemmeplejen 
+ 
Beredskabschefen 

Ansvarlig: Pleje og omsorg  
Madudbringning.  

Hjemmeplejen 
Beredskabsgården 

Udførelse: Pleje og omsorg 
Udbringning af mad 

Hjemmeplejen 
Beredskabsgården 

 
Rydning af veje: 
Prioritering: Snerydning, fjernelse af fastkørte køretøjer, fjernelse 

af nedfaldne elledninger og nedstyrtede grene.    
Politiet 
Kommunen 

Koordination: Koordinering af aktiviteterne mellem de enkelte 
beredskabsenheder. 

Politiet 
Beredskabschefen 

Ansvarlig: Snerydning. Kommunen 
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Fjernelse af fastkørte køretøjer. 
Fjernelse af nedfaldne ledninger. 
Fjernelse af nedfaldne grene. 

Politiet 
Elværket 
Kommunen 

Udførelse: Snerydning. 
Fjernelse af fastkørte køretøjer. 
Fjernelse af nedfaldne ledninger. 
Fjernelse af nedfaldne grene. 

Kom. driftscentre 
Falck/andre  
Elværket 
Beredskabsgården/ 
     Falck 

 
Assistance: 
Private entreprenører tilkaldes efter behov gennem kommunens driftscentre. 
 
Opgaveløsning: 
På oversigtskort markeres indrapporterede arbejdsopgaver og styrkernes placering.   
 
Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Vagthavende indsatsleder - Nord  30 97 66 09  
Vagthavende indsatsleder - Syd  51 20 06 90  
Beredskabsstyrelsen - Herning 96 26 76 00  Alarm 97223722 
Beredskabsgården – Ringkøbing 99 20 40 15   
Falcks Vagtcentral - Skejby    
Driftscenter Vest 99 74 14 27 29 41 16 24  
Driftscenter Syd 99 74 11 96 20 34 39 03  
Tarm Elværk 97 37 10 87   
Ringkøbing-Skjern Forsyning 97 32 01 21   
Videbæk Energiforsyning 97 17 35 05 40 19 56 88  
Sydenergi - Esbjerg 70 11 50 00   
RAH - Ringkøbing 97 32 14 55   
Borris Elforsyning 97 36 13 36   
Produktionskøkkenet - Tarm 99 48 44 36   
Køkkenet – Rindum Plejehjem 96 75 37 01   
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Indsatsplan 12 for brand- og redningsopgaver 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinier for kommunens brand- og redningsopgaver. 
Beskrivelsen omhandler: 

• Fremgangsmåden ved alarmering 
• Tilkald af egne styrker 
• Tilkald af assistance enheder 
• Udrykningens sammensætning 

 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Sammensætning af indsatsstyrken 
3. Procedurer for tilkaldelse af assistance enheder 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
 
 
1. Alarmeringsfasen 

 
 

Redningsberedskabet alarmeres ved opkald fra 112 (politiets alarmcentral i Viborg )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redningsberedskabet modtager opkald fra: 

• Falcks vagtcentral i Skejby 
• Automatiske brandalarmerings anlæg (ABA-anlæg) 
• Direkte opkald over almindelig telefon 

 
Tilkaldelse af egne styrker sker således: 

• Indsatsleder modtager alarmopkaldet fra Falcks vagtcentral via Niros 808 og data-
radio i indsatsledervognene. 

• Holdleder og beredskabsfolkene alarmeres fra Falck vagtcentral via Niros 808 
alarmradio 

 
 

112 

Vagthavende 
indsatsleder 

Beredskabs-
stationerne 

Falcks Vagtcentral 
Skejby
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2. Sammensætningen af indsatsstyrken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Basisenhed 
+ 
Supplement 1  
+  
Supplement 2 
+  
Supplement 3 

 
 
Basisenhed  
+  
Supplement 1 
+ 
Supplement 2 

 
 
Basisenhed 
+ 
Supplement 1 
 

 
Basisenhed 

    
 B B-S 1 B-S 2 B-S 3 
HL + 4 ISL + HL + 6 ISL + 2HL + 6 + 6 ISL + X + X + X 
    
 
- Bilbrand i det fri 
- Container 
- Mindre brande 
- Mindre miljøuheld 
- ABA - anlæg 
- Skorstensbrand-  
  hårdt tag 
- Færdselsuheld m.  
  fastklemte < 5*  
- Brand i vindmølle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Bygn. brand i institution  
   (plejehjem) 
- Bygn. brand i institution   
  (forsamlingslokale)  
- Daginstitutioner & un 
  dervisningslokaler 
- Administrationslokaler 
- Bygn.brand – industri- 
  bygning - mindre 
- Større trafikulykker med  
   flere tilskadekomne > 5 
- Bygn. brand på gård 
- Naturbrand-mark m.   
   afgrøder 
- Brand i skib ved kaj 
- Brand på campingplads 
- Mindre forurening/ spild 
- Brand på minkfarm 
- Brand i villa/rækkehus 
- Bygn. brand i etage 
  ejendom 
- Styrt – mindre fly 
- Gas-ledningsbrud, ej  
  antændt 
- Redning – sammen 
  styrtning 
-Togulykke med passa- 
 gerer 

 
-Bygn.brand gård m.   
 dyrehold 
-Bygn.brand – industri 
 bygning 
- Naturbrand – hede/   
  klitareal 
-Større miljøuheld her 
 under ammoniakudslip 
 

 
- Omfattende 
hede-  
  brande   
- Omfattende 
skov- 
  brande 
- Flyulykke 

    

* Indsatsleder rykker ud til alle redningsopgaver.  
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Station Ringkøbing 
Indsatsområde  
Ringkøbing 

  
 

   

 
Enhed 

 
B 

 
B-S 1 

 
B-S 2 

 
B-S 3 

 
Materiel 
 

 
Asp 16/8 

 
 Asp 16/8           H + 4 
 Tankvogn (4x4)        2 
 
(Lifttender**            1) 

 
Asp 16/8             H + 4 
Tankvogn (4x4)         2 
Asp 16/8 *          H + 4 
Tankvogn (BRG)         2 

 
I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

 
Mandskab 
 

 
HL + 4 mand 

 
ISL + HL + 6 mand 

 
ISL + 2 HL + 12 mand 

I henhold til  
alarmerings- og 
mødeplan 

     
 
 
Station Videbæk 
Indsatsområde 
 Videbæk 

    

 
Enhed 

 
B 

 
B-S 1 

 
B-S 2 

 
B-S 3 

 
Materiel 
 

 
APS 16/8 

 
 Asp 16/8            H + 4 
Tankvogn                  2 
 

 
Asp 16/8                   H + 4 
Tankvogn                         2 
Asp 16/8*                 H + 4 
Tankvogn (BRG)               2 

 
I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

 
 Mandskab 
 

 
HL + 4 mand 

 
ISL + HL + 6 mand 

 
ISL + 2 HL + 12 mand 

I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

     
 
 
Station Skjern 
Indsatsområde 
 Skjern 

    

 
Enhed 

 
B 

 
B-S 1 

 
B-S 2 

 
B-S 3 

 
Materiel 
 

 
Asp 16/8 
 

 
Asp 16/8         H + 4 
Tankvogn              2 
 
 

 
Asp 16/8                    H + 4 
Tankvogn                         2 
Tanktender(Tarm)             2 
Asp 16/8 (Videbæk)    H + 4   
 

 
I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

 
 Mandskab 
 

 
HL + 4 mand 

 
ILS+ HL + 6 mand 

 
ISL + 2 HL + 12 mand 

I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

 
 
Station Tarm 
Indsatsområde  
Tarm 

    

 
Enhed 

 
B 

 
B-S 1 

 
B-S 2 

 
B-S 3 

 
Materiel 
 

 
Tanktender   H + 4 
 

 
Tanktender     H + 4    
Tankvogn               2 
 
 

 
Tanktender (Tarm)  H + 4 
Asp 16/8 (Skjern)   H + 4 
Tankvogn (Skjern)         2  
Tankvogn (BRG)            2 

 
I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

 
 Mandskab 
 

 
1 HL + 4 mand 

 
ISL + HL + 6 mand 

 
ISL + 2 HL + 12 mand 

I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 
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Station Hvide Sande 
Indsatsområde  
Hvide Sande 

    

 
Enhed 

 
B 

 
B-S 1 

 
B-S 2 

 
B-S 3 

 
Materiel 
 

 
Asp 16/8 

 
Asp 16/8          H + 4 
Tankvogn               2 
 

 
Asp 16/8                H + 4 
Tankvogn                      2 
Asp 16/8(Ringk.)    H + 4  
Tankvogn (BRG)                
2 

 
I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

 
 Mandskab 
 

 
HL + 4 mand 

 
ISL + HL + 6 mand 

 
ISL + 2 HL + 12 mand 

I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

     
 
Hjælpestation Lem 
Indsatsområde 
Lem 

    

 
Enhed 

 
B 

 
B-S 1 

 
B-S 2 

 
B-S 3 

 
Materiel 
 

 
Asp 8/8     H + 
3 
Asp 16/8   H + 
4 
(Skjern) 

 
Asp 8/8                  H + 3 
Asp 16/8(Skjern)    H + 4 
Tankvogn (Skjern)         2 
 

 
Asp 8/8                  H + 3 
Asp 16/8 (Skjern)   H + 4 
Tankvogn(Skjern)         2 
Asp 16/8 (Ringk.)   H + 4  
Tankvogn (BRG)            2 

 
I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 

 
 Mandskab 
 

 
2 HL + 7 mand 

 
ISL + 2 HL + 9 mand 

 
ISL + 3 HL + 15 mand 

I henhold til 
alarmerings- og 
mødeplan 
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Beredskabsgården 
Det frivillige bedskab 
Beredskabsgården 

   

Enhed Materiel Mandskab Bemærkninger 
Tankvognsberedskab* 
 
 

1 Tankvogn m/Vandkanon 
1 Pumpe 16/8 
2 Røgdykkerapparater 
Slanger 
1 Skdst rdo 

6 mand Rekvireres via VC Falck 2322 

Bådberedskab** 
 
 

1 Gumm1båd på trailer 
1 Ford ranger 4x4 
2 VHF radioer 
3 Overlevelsesdragter 
1 Skdst rdo 

10 mand  
Rekvireres via 99 20 40 15 

Indkvarterings- og 
forplejningstjenesten 
** 
 

 
Se nedenfor! 

 
 
 

 
Rekvireres via 99 2 0 40 15 

Samaritertjenesten** 
 
 

1 Samarittertelt 
2 Samarittertasker 
m/materiel 
1 AED + 
genoplivningskuffert 
3 Pulsoximetre 
Diverse forbindsstoffer 

8 mand Rekvireres via 99 20 40 15 

Brandgruppen** 
 
 

1 Brandgruppe pakket med 
4 Røgdykkerapparater 
1200 meter B-slange 
kørende udl. 
8 Kurve C-slange 
6 Kurve B-slange 
Løftepuder 
Lysmateriel + generator 
Strålerør 
Skumrør+tilblander 
5 Skdst rdo 

7 mand Rekvireres via 99 20 40 15 

Hundetjenesten ** 
 
 

7 Hunde 
1 Hundetrailer 
2 Bæreseler 

7 mand Rekvireres via 99 20 40 15 

Dobbelt kørestel 
 

2 VW pumper  Kører efter Brandgruppen 

*   Permanent vagtordning 
**  Frivillig vagtordning 
 
 
Se i øvrigt Bilag 16 Redningsbereskabet materiel og mandskab vedr. indkvarterings- og 
forplejningsmateriel. 
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3. Procedurer for tilkaldelse af assistance enheder 
 
Tilkaldelse af egne enheder: 
Efter indsatslederens vurdering kan egne enheder kaldes til assistance gennem Falcks 
vagtcentral. 
 
Tilkaldelse af fremmede enheder: 
Efter indsatslederens vurdering kan der tilkaldes assistance fra 
naboredningsberedskaberne som er: 
 
Redningsberedskabet i Sdr. Felding.  
- Afstand til kommunegrænsen ca. 3 km 
 
Redningsberedskabet i Nr. Nebel 
- Afstand til kommunegrænsen ca. 2 km 
 
Redningsberedskabet i Ulfborg 
- Afstand til kommunegrænsen ca. 5 km 
 
Indsatslederen tilkalder assistance gennem vagtcentralen.  
 
Ved behov for udvidet assistance kan denne rekvireres fra: 
Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning. 
- Afstand til kommunegrænsen ca. 12 km 
 
Såfremt der er nedsat en koordinerende ledelse ved politiets foranstaltning, kan 
indsatslederen bede politiet om at tilkalde den nødvendige assistance. Indsatslederen kan 
selv direkte tilkalde assistancen. 
 
4. Informationer 
 
Ved større fredsmæssige ulykker og katastrofer har politiet som den koordinerende leder 
ansvaret for informationer til offentligheden.  
 
Informationer der vurderes at have betydning for kommunens borger koordineres med  
styringsgruppen/kriseledelsen.  
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 112   
Politiets vagtcentral - Holstebro 114   
Falcks vagtcentral - Skejby 87 40 33 10  86 78 30 24 
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Indsatsledervagten - Nord  30 97 66 09  
Indsatsledervagten - Syd  51 20 06 90  
Beredskabsstyrelsen - Herning 96 26 76 00  Aalrm 97223722 
Beredskabsgården - Ringkøbing 99 20 40 45   
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Indsatsplan 13 for alarmering af de frivillige 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder ud over retningslinjer for alarmering af de frivillige, organisering 
af og plan for indsættelse af det frivillige beredskab.  
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af beredskabet 
3. Plan for indsættelse af beredskabet  
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
 
1. Alarmeringsfasen 
 
De frivillige alarmeres efter følgende principper 
 
I arbejdestiden 
Tankvogn tilkaldes via Falck Vagtcentral på kaldenummer 2322 
 
Øvrige beredskabsgrene tilkaldes via Falck Vagtcentral på vagttelefon 99 20 40 15 
 
Udenfor arbejdstiden 
Tankvogn tilkaldes via Falck Vagtcentral på kaldenummer 2322 
 
Øvrige beredskabsgrene tilkaldes via Falck Vagtcentral på vagttelefon 99 20 40 15 
 
 
2. Organisering af beredskabet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
      
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

Operativ leder administrativ leder 

Beredskabschefen 

Instruktører 

Menige 

Holdledere 

Menige 
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Kommandostruktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationsstruktur - indsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indsatsleder 

Vagthavende 
beredskabsgården 

Indsatsleder 

Tankvogn 
Holdleder 

Støttelinien 

Holdleder 

Menig Menig Menig 

Falck Vagtcentral 

Vagthavende 
Beredskabsgården 

Indsatslinjen Redningshunde Samaritter 

Forplejning & 
indkvartering 

vandforsyning & 
brand 

Eftersøgning Førstehjælp & 
VTPL 
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3. Plan for indsættelse af beredskabet  
 
Beredskabet indsættes i overensstemmelse med følgende plan. 
 
Situation: 
Støttelinien: 
Situationer der kræver indkvartering og/eller forplejning af nødstedte, flygtninge eller 
egne styrker. 
 
Indsatslinien:  
Ulykker eller hændelser der nødvendiggør brug af det supplerende frivillige beredskab. 
 
Opgave: 
Støttelinien:  
Forplejning og/eller indkvartering af et antal nødstedte eller flygtninge ved oprettelse af op 
til 2 hjælpestationer. Derudover forplejning af egne styrker ved længerevarende indsats. 
 
Indsatslinien:  
Vandforsyning med tankvogn. Pumpeopgaver, skovbrande/naturbrande, rydning efter 
stormfald. Derudover alle typer af indsatsopgaver der kan løses med materiellet der er til 
rådighed. 
 
Redningshunde: 
Eftersøgning af savnede personer. Eftersøgning af personer i ruiner før redningsindsatsens 
5. stadie. 
 
Samaritter:  
Førstehjælpsvagter. Eventuelt betjening af VTPL. 
 
Udførelse:   
For indsættelse af det frivillige beredskab kontaktes vagthavende på tlf: 99 20 40 15 
Se i øvrigt de udarbejdede indsatskort.. 
 
Ressourcer:  
Støttelinien:  

• 16 personer 
• 2 feltkomfurer med kogegrej 
• 30 termospande til opbevaring af varm mad 
• madrasser og tæpper 

 
Indsatslinien:  

• 20 personer 
• Tankvogn med 13.000 liter vand og vandkanon + 16/8 pumpe 
• Brandgruppe med 1200 meter B slange, 8 kurve C-slange samt 3 stk. 8/8 pumper  
• Røgdykkerapparater til eget personel 
• Let lysmateriel 
• Skumudstyr til mellem skum 
• 10 m3 vandkar. 

 
Redningsgruppe: 

• Lysmateriel 
• Løfteværktøj  
• Materiel til afstivning og murgennembrydning 
• Motorsave 
• 2 stk. 2000W generatorer. 

 
Samaritter:  

• 10 personer 
• Førstehjælpstelt med udstyr og forbindingsstoffer, ilt, hjertestarter, 

monitoreringsudstyr, bårer og tæpper. 
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Redningshunde:  

• 7 personer 
• 3 hunde (uddannelsesstatus pr. 20-04-2008) samt trailer for transport af hunde. 

 
Øvrigt materiel:  

• VW Busser til persontransport (8 personer) x 2 
• Skadestedsradioer x 7 
• Generator 10KVA x 1. 

 
Der rådes over ca. 40 frivillige totalt. Flere af de frivillige er tværfagligt uddannede. 
 
Ledelse:  

• Enhver enhed tilkaldt fra Beredskabsgården stiller med egen 
holdleder/beredskabsassistent med holdlederfunktion til løsning af opgaverne. 

• Enhederne er overordnet under kommando af indsatsens Teknisk indsatsleder. 
 
4. Informationer 
 
Informationer fra det frivillige beredskab til offentligheden i forbindelse med indsats sker 
gennem politiet eller vagthavende indsatsleder. 
 
Se i øvrigt under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiet alarmcentral – Viborg 112   
Politiets vagtcentral - 
Holstebro 

114   

Falcks vagtcentral – Skejby 87 40 33 10  86 78 30 24 
Beredskabsgården - 
Ringkøbing 

99 20 40 15 Laurits 
Frandsen 
Privat:  
42 42 80 00 

Inger Marie Madsen 
Privat: 
20 64 64 70 
 
Bent Nielsen 
Privat: 
97 34 17 08 

Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Indsatsledervagten - Nord   30 97 66 09  
Indsatsleder vagten - Syd  51 20 06 90  
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Indsatsplan 14 for alarmering af kommunens nøglepersoner 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for alarmering af kommunens nøglepersonel i 
situationer hvor kommunens normale drift er truet, og i akutte situationer hvor den 
normale drift ikke kan opretholdes.    
 
1. Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering  
3. Plan for tilkald af nøglepersonel  
4. Information 
5. Telefonliste 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        
 
 
  
 
 
 
 
        
       
 
     
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Politiet 
eller  

vagth. indsatsleder 

Beredskabschefen Kommunaldirektøren 

Direktørerne 

Fag/stabschefer 

I arbejdstiden Udenfor arbejdstiden 

Nøglepersoner kontakter ved 
henvendes til institutioner jf. 
telefonlisten 

Nøglepersoner kontakter privat 
enten på privat tlf. nummer jf. 
telefonlisten eller ved personlig 
henvendelse. 

Alm. 
driftsforstyrrels

e 

Truende 
driftsforstyrrels

e  

Akut 
driftsforstyrrelse 

Driftsforstyrrelser  
på institutions – og 
fagområdeniveau 

Kommunen normale drift 
er truet 

Kommunen kan ikke 
opretholde sin normale drift. 
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 2. Organisering  
 
Ved almindelige driftsforstyrrelser på institutions- og fagområdeniveau tilkaldes 
institutionens nøglepersonale jf. institutionens telefonliste. 
 
Ved en truet driftssituation (beredskabsniveau I) nedsættes en styregruppe ledet af 
kommunaldirektøren. 
 
Styregruppen består af: 

• Kommunaldirektøren 
• Direktionen 
• Beredskabschefen 

 
Krisestab. 
I krisesituationer (beredskabsniveau II) nedsættes en krisestab, der ledes af 
borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og krisestaben. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3. Plan for tilkald af nøglepersonel   
 
Tiltag iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. 
 
Situation: 
Kommunens normale drift er truet eller den normale drift kan ikke opretholdes. 
 
Opgave: 
Kommunens fag og stabsområder herunder institutioner skal orienteres om situationen og 
om hvilke tiltag ledelsen allerede har eller påregner at sætte i værk. 
Kommunens fag og stabsområder herunder institutioner skal have besked om hvilke 
opgaver og tiltag det påhviler dem at sætte i værk. 
 
Udførelse:   
Nøglepersonerne kontaktes i arbejdstiden pr. telefon på fag/stabsområdernes 
administration. Uden for arbejdstiden på personernes private telefon. 
Er telekommunikationen afbrudt kontaktes nøglepersonerne ved ordonnans.   
 
Ressourcer:  
Direktionen sikrer gennem fagcheferne kontakten til nøglepersoner inden for de enkelte 
fag/stabsområder.  
 
Se diagram: 
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Styregruppen 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for 
information og kommunikation. 
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
Nedenstående liste angiver nøglepersoner for kommunens politiske niveau, direktion og 
fag/stabsområder. 
 
Funktion & navn Alm. telefon Mobiltelefon Privat 
Borgmester Torben Nørregaard 
Bredgade 69 
6920 Videbæk 

99 74 24 24 40 54 10 12 97 17 10 12 

1. Viceborgmester Kent Skaanning 
Tinghøjvej 13, Sdr. Vium 
6893 Hemmet 

 20 22 20 16 97 37 52 16 

2. Viceborgmester Niels Rasmussen 
Svinget 8 
6880 Tarm 

 21 40 13 33 97 37 20 93 

 
Direktion. 

   

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard 
Præstegårdsvej 28 
6900 Skjern 

99 74 10 76  97 35 02 48 

Direktør Flemming Juel-Nielsen 
Engtoften 9 
6900 Skjern 

99 74 10 26  97 35 20 49 

Direktør Anette Ørbæk Andersen 99 74 13 37  27 50 96 80 

  Direktør 

Beredskabschef 

Kommunaldirektøren 

Direktør Direktør Direktør Direktør 

Børn og 
familie 
Dagtilbud 
Intern udv. og 
Personale 
Undervisning 

Miljø og natur 
Plan, udvikling 
og kultur 
Teknik og 
forsyning 
IT 
Borgerservice 

Viden og strategi Beskæftigelse 
Sundhed og 
omsorg 
Voksenhandicap 
og 
socialpsykiatri 
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Vardevej 2 
6900 Skjern 
Direktør Mogens Pedersen 
Jordbærhaven 18 
6950 Ringkøbing 

99 74 14 63  97 32 13 32 

    
 
 
Fag- og stabschefer. 

   

Fagchef Lars Gormsen – beskæftigelse 
Kirkebyvej 20 
6900 Skjern 

99 74 10 59  86 15 20 20 

Fagchef Carsten Spang – borgerservice 
Skovbrinken 15 
6900 Skjern 

99 74 10 19  97 35 31 23 

Fagchef Vakant – børn og familie 
Adresse 
 

99 74 14 19   

Fagchef Peter Jørgensen – dagtilbud 
Irisvej 17 
6920 Videbæk 

99 74 12 78  97 17 22 06 

Fagchef Poul Lønneker – plan, udvikling og 
kultur 
Alkjærhøj 39 
6950 Ringkøbing 

99 74 14 73  97 32 62 49 

Fagchef Jakob Bisgaard – miljø og natur 
Egevej 4 
6950 Ringkøbing 

99 74 15 46   

Fagchef John Christensen – sundhed og 
omsorg 
Oldagerparken 14 
6900 Skjern 

99 74 10 46  97 35 35 72 

Fagchef Lillian Kristensen – teknik og forsyning 
Tangsvej 10 
6950 Ringkøbing 

99 74 10 63  97 33 01 38 

Fagchef Flemming Lauritsen – undervisning 
Ryesmindevej 14 
 6920 Videbæk 

99 74 12 31  97 17 35 54 

Fagchef Inge Marie Vestergaard – 
voksenhandicap og socialpsykiatri 
Pilevej 9  
6950 Ringkøbing 

99 74 13 96  97 32 69 50 

 
Stabschef Jette Delfs Clausen – 
byrådssekretariat 
Smedegade 28 
6900 Ringkøbing 

 
 
99 74 14 10 

  
 
97 37 32 12 

Udviklingschef Peter Donslund – plan, 
udvikling og kultur 
Poul Gerness Vej 46  
7430 Ikast 

99 74 14 75  23 29 03 21 

Stabschef Karen Marie Johansen – intern 
udvikling og personale 
Rugvænget 30,  
7500 Holstebro 

99 74 17 74   

Stagschef Ove Petersen – it 
Ryttervænget 33 
6830 Nr. Nebel 

99 74 37 00  75 28 71 61 

Planchef Hans Holt Poulsen – planlægning 99 74 10 32  75 17 40 30 



 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009               61 

Sportsvej 21 
9740 Bramminge 
Stabschef Jan Aas Christensen – økonomi 
Holmparken 1, 3 -2 
7400  Herning 

99 74 12 52  97 21 47 81 
 

 
Redningsberedskabet. 

   

Beredskabschefen 
 

99 74 13 09 51 29 40 57   

Viceberedskabschefen  
 

99 74 11 61 21 19 11 33  
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Indsatsplan 15 for skoler der skal kunne øge elevtallet 

Indledning 
Indsatsplanen beskriver organiseringen og beredskabskapaciteten for de skoler, der i en 
krisesituation skal kunne forøge elevtallet. 
Der henvises i øvrigt til Bilag 13, hvor kapaciteten er angivet i skemaform. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for gennemførelse     
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
1. alarmeringsfasen 
 
situationer hvor skoler ikke kan opretholde undervisningen i en længere periode og 
eleverne skal flyttes til anden skole, vil beslutningsstrukturen være som vist på skemaet. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Direktør Fagchef 

Skoleleder 

Nøglepersonale 

Styregruppen 
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2. Organisering af indsatsen 
 
I situationer der gør én eller flere skoler uanvendelig til undervisning, nedsættes en 
styregruppe under ledelse af kommunaldirektøren, der på overordnet niveau træffer 
beslutning om iværksættelse af nødforanstaltninger. 
 
Styregruppen består af: 

• Kommunaldirektøren 
• Direktøren for fagområdet 
• Beredskabschefen 

 
Evt. eksterne eksperter: 
Styregruppen kan efter behov udvides med anden ekspertise f.eks. psykolog, pædagog og 
lærerfagligt bistand. 
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under 
ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og krisestab. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3 Plan for gennemførelse 
 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. 
 
Situation: 
Undervisningen på én eller flere skoler i kommunen kan ikke opretholdes. 
 
Opgave: 

• Kommunens skoler skal orienteres om situationen og om hvilke tiltag ledelsen har 
besluttet at sætte i værk. 

• Kommunens skoler skal have besked om hvilke opgaver og tiltag det påhviler dem 
at sætte i værk. 

• Skolerne skal være i stand til at opretholde undervisningen både i den situation at 
skolens elevtal forøges, og i det tilfælde at skolen er nødt til at flytte til andre 
lokaliteter. 

• Skolerne skal sikre mad til børnene inden for den tid hvor de er i skolen.  
 
Udførelse:   

• Nøglepersonerne kontaktes i arbejdstiden pr. telefon på skolen. Uden for 
arbejdstiden på personernes private telefon eller private adresse. 

• Er telekommunikationen afbrudt kontaktes nøglepersonerne ved ordonnans.   
• Klargøring af modtagerskoler sættes i værk. 
• Transport af elever planlægges.    

 
Ressourcer:  

• Fagdirektøren sikrer gennem fagcheferne at nøglepersoner på de berørte skoler 
iværksætter de nødvendige foranstaltninger.  

• Fagdirektøren sikrer gennem fagchefen eventuel yderlige anskaffelse af 
undervisningsmateriel, inventar mv. 

 
Ledelse:  

• I skolens Interne Handlingsplan for krisesituationer skal ledelses- og 
kommunikationsstrukturen være klart defineret.  

• Der henvises til Bilag 11 hvoraf ledelsen for de enkelte skoler fremgår. 
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4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for 
information og kommunikation. 
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Borgmesteren 99 74 24 24 40 54 10 12 Priv. 97 17 10 12 
Kommunaldirektøren 99 74 10 76   
Direktør for fagområdet 99 74 13 37   
Fagchefen for undervisning 99 74 12 31   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral – Holstebro 1-1-4   
Falcks vagtcentral - Skejby 87 40 33 10   
Indsatsledervagten – Nord  30 97 66 09  
Indsatsledervagten - Syd  51 20 06 90  
    
    
 
Nøglepersoner på skolerne. 
Der henvises til den enkelte skoles telefonliste over nøglepersoner.  
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Indsatsplan 16 for børnepasning 

Indledning 
Indsatsplanen beskriver organiseringen og beredskabskapaciteten for børnepasning i 
ekstraordinære situationer. 
Ved ekstraordinære situationer forstås at den normale børnepasning ikke kan opretholdes 
enten fordi institutionen fysisk er gjort ubrugeligt, personalenormeringen ikke kan 
fastholdes f.eks. fordi medarbejderne er udskrevet til deltagelse i totalforsvaret, eller at 
forældre er udskrevet til deltagelse af totalforsvaret således at de ikke kan varetage 
pasningen af deres børn.  
 
Der henvises i øvrigt til Bilag 12 hvor kapaciteten er angivet i skemaform. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering  
3. Plan for gennemførelse af børnepasning    
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
 
1. Alarmeringsfasen 
 
I situationer hvor daginstitutionerne ikke kan opretholde børnepasningen i en længere 
periode, og at der derfor skal findes alternativ pasningsmuligheder, og i situationen hvor 
institutionerne må varetage børnepasningen i større udstrækning end normal, vil 
beslutningsstrukturen være som vist på skemaet. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Styregruppen 

Direktør 

Institutionsleder 

Nøglepersonale 

Fagchef 
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2. Organisering af indsatsen 
 
I situationer der gør at daginstitutionerne ikke kan opretholde børnepasningen, nedsættes 
en styregruppe under ledelse af kommunaldirektøren, der på overordnet niveau træffer 
beslutning om iværksættelse af nødforanstaltninger. 
 
Styregruppen består af: 

• Kommunaldirektøren 
• Direktøren for fagområdet 
• Beredskabschefen 

 
Evt. eksterne eksperter: 
Styregruppen kan efter behov udvides med anden ekspertise f.eks. pædagog og 
psykologfagligt  bistand. 
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under 
ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af og styregruppen og krisestaben. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
3. Plan for gennemførelse af børnepasning  
 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. 
 
Situation: 
Børnepasningen i én eller flere institutionerne kan ikke opretholdes. 
 
Opgave: 

• Daginstitutionerne og skoler skal orienteres om situationen og om hvilke tiltag 
ledelsen har besluttet at sætte i værk. 

• Daginstitutionerne og skoler skal have besked om hvilke opgaver og tiltag det 
påhviler dem at sætte i værk. 

• Daginstitutionerne skal være i stand til at opretholde driften både i den situation at 
institutionen midlertidig får børnetallet forøget, og i det tilfælde at institutionen er 
nødt til at flytte til andre lokaliteter. 

• Daginstitutionerne skal sikre børnene får de nødvendige måltider inden for 
pasningstiden.  

• Der skal sikres overnatningsmuligheder for de børn der ikke kan tages hjem enten 
fra skolen eller daginstitutionerne fordi forældrene på grund af krisesituationen er 
borte fra hjemmet.  

 
Udførelse:   

• Nøglepersonerne kontaktes i arbejdstiden pr. telefon på institutionen. Uden for 
arbejdstiden på personernes private telefon eller private adresse. 

• Er telekommunikationen afbrudt kontaktes nøglepersonerne ved ordonnans.   
• Klargøring af modtagerlokaliteter sættes i værk. 
• Transport af børn planlægges.    

 
Ressourcer:  

• Fagdirektøren sikrer gennem fagcheferne at nøglepersoner på de berørte 
daginstitutioner iværksætter de nødvendige foranstaltninger.  

• Fagdirektøren sikrer gennem fagchefen eventuel yderlige anskaffelse af inventar og 
andet nødvendigt udstyr til institutionens drift. 

 
Ledelse:  

• I institutionens Interne Handlingsplan for krisesituationer skal ledelses- og 
kommunikationsstrukturen være klart defineret. 

• Der henvises til Bilag 12 hvoraf ledelsen for de enkelte daginstitutioner fremgår. 
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4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for 
information og kommunikation. 
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel. 
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Borgmesteren 99 74 24 24 40 54 10 12 Priv. 97 17 10 12 
Kommunaldirektøren 99 74 10 76   
Direktør for fagområdet 99 74 13 37   
Fagchefen for børn & familie 99 74 14 19   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Falcks vagtcentral – Skejby 87 40 33 10   
Indsatsledervagten - Nord 30 97 66 09   
Indsatsledervagten - Syd 51 20 06 90   
    
    
 
Nøglepersoner på institutionerne. 
Der henvises til den enkelte institutions telefonliste over nøglepersoner.  
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Indsatsplan 17 for indkvartering af ældre 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at 
fremskaffe bolig til evakuerede ældre, som på grund af skader, forurening m.m. som følge 
af katastrofe, terror eller krigshandlinger må forlade deres bolig og ikke kan flytte tilbage 
til deres oprindelige bolig. 
 
Der henvises i øvrigt til Bilag 15 hvor kapaciteten er angivet i skemaform. 
 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for indkvartering og genhusning 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
 
1. Alarmeringsfasen 
 
I situationer hvor ældre må forlade deres bolig og der skal findes indkvarterings- og 
genhusningsmulighed, vil beslutningsstrukturen være som vist på skemaet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Styregruppe 

Direktør 

Områdeleder 

Ældrecenter 

Fagchef 
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2. Organisering af indsatsen 
 
I situationer hvor der i større omfang skal foretages indkvartering og genhusning af ældre 
der må forlade deres bolig midlertidig eller permanent, kan nedsættes en styregruppe 
under ledelse af kommunaldirektøren, der på overordnet niveau træffer beslutning om 
iværksættelse af nødforanstaltninger.   
 
Styregruppen består af: 

• Kommunaldirektøren 
• Direktøren for fagområdet 
• Beredskabschefen 

 
Styregruppen kan efter behov udvides med anden ekspertise f.eks. plejefagligt, 
sygeplejefagligt og psykologfagligt ekspertise. 
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under 
ledelse af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og krisestaben. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
 
3. Plan for indkvartering og genhusning. 
 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. 
 
Situation: 
Der skal fremskaffes indkvarterings- og genhusningsmulighed for ældre der må flytte da 
deres bolig er gjort ubeboelig, og tilbagevenden enten ikke er mulig eller ikke umiddelbar 
mulig..    
 
Opgave: 
Fremskaffe indkvartering/genhusnings mulighed for ældre som er evakueret fra deres 
bolig og som ikke ved egen hjælp har mulighed for at skaffe genhusning.       
 
Udførelse:   

• I samarbejde med redningsberedskabets Indkvarterings- og forplejningstjeneste 
sørger fagområdets nøglepersoner for midlertidig indkvartering af de ældre på 
rednings-beredskabets hjælpestationer jf. beredskabsplanens Indsatsplan for 
Indkvartering- og forplejning.  

• Fagområdet sørger for at de ældre der ikke kan indkvarteres på de midlertidige 
indkvarteringssteder indkvarteres på hoteller, kroer, vandrehjem o. lign., indtil 
permanent genhusning kan finde sted. 

• Fagområdet iværksætter straks tiltag for fremskaffelse af erstatningsboliger, og 
genhusning finder sted i takt med at erstatningsboligerne fremskaffes.     

 
Ressourcer:  

• Fagdirektøren sikrer gennem fagcheferne, at nøglepersonerne og andre nødvendige 
personaleressourcer iværksætter foranstaltningerne så hurtigt som muligt, og på 
en sådan måde at de ældre belastes mindst muligt. 

• Fagdirektøren sikrer gennem fagchefen, at de til nødvendige materielle 
forudsætninger i form af tøj, kørestole, transportmuligheder mv. er til stede for at 
de ældre kan flyttes under forsvarlige omstændigheder. 

• Fagområdet sørger for at der indsættes omsorgspersonale til at tage sig af de 
ældre der ikke er selvhjulpen.  

• Redningsberedskabets Indkvarterings- og forplejningstjeneste sørger for bespisning 
under det midlertidige ophold på hjælpestationerne. 
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• I den udstrækning de evakuerede skal overnatte på hjælpestationerne sørger 
redningsberedskabets Indkvarterings- og forplejningstjeneste for madrasser og 
tæpper.   

 
Ledelse:  

• I institutionens Interne Handlingsplan for krisesituationer skal ledelses- og 
kommunikationsstrukturen være klart defineret. 

Der henvises til Bilag 10 hvoraf ledelsen for de enkelte centre fremgår. 
 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for 
information og kommunikation. 
 
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Borgmesteren 99 74 24 24 40 54 10 12 Priv. 97 17 10 12 
Kommunaldirektøren 99 74 10 76       
Direktør for fagområdet 99 74 13 37   
Fagchefen  99 74 14 19       
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Falcks vagtcentral – Skejby 87 40 33 10   
Indsatsledervagten - Nord 30 97 66 09   
Indsatsledervagten - Syd 51 20 06 90   
Beredskabsgården - Ringkøbing 99 20 40 15   
    
 
Nøglepersoner på centrene. 
Der henvises til den enkelte centres telefonliste over nøglepersoner.  
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Indsatsplan 18 for Voksen handicap og Socialpsykiatrien 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at kunne 
indkvartere beboere, som på grund af skader, forurening m.m. som følge af katastrofer, 
terror eller krigshandlinger må forlade deres bolig og ikke kan flytte tilbage til deres 
oprindelige bolig. 
 
 
Planen er opdelt således: 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for indkvartering og genhusning 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
 
1. Alarmeringsfasen 
 
 
I situationer hvor beboerne må forlade deres bolig og der skal findes indkvarterings- og 
genhusningsmulighed, vil beslutningsstrukturen være som vist på skemaet. 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Styregruppen 

Direktør 

Institutionsleder 

Nøglepersonale 

Fagchef 
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2. Organisering af indsatsen 
 
I situationer hvor der skal foretages indkvartering og genhusning i større omfang af beboere  
der må forlade deres bolig midlertidig eller permanent, kan der nedsættes en styregruppe 
under ledelse af kommunaldirektøren, der på overordnet niveau træffer beslutning om 
iværksættelse af nødforanstaltninger.   
 
Styregruppen består af: 

• Kommunaldirektøren 
• Direktøren for fagområdet 
• Beredskabschefen 

 
Styregruppen kan efter behov udvides med anden ekspertise f.eks. psykiatri/psykologfagligt, 
plejefagligt og lægefagligt ekspertise. 
 
Krisestab. 
I krisesituationer hvor beredskabsniveau II iværksættes nedsættes en krisestab under ledelse 
af borgmesteren jf. hoveddelens afsnit 7.4. 
 
Indkaldelse af styregruppen og krisestaben. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse. 
 
2. Plan for indkvartering og genhusning  
 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen/krisestaben. 
 
Situation: 
Der skal fremskaffes indkvarterings- og genhusningsmulighed for beboere der må flytte da 
deres bolig er gjort ubeboelig, og tilbagevenden enten ikke er mulig eller ikke umiddelbar 
mulig og som ikke kan genhuses hos familie eller ved egen hjælp skaffe genhusning.    
 
Opgave: 
Fremskaffe indkvartering/genhusnings mulighed for beboere som er evakueret fra deres bolig.        
 
Udførelse:   

• I samarbejde med redningsberedskabets Indkvarterings- og forplejningstjeneste sørger 
fagområdets nøglepersoner for midlertidig indkvartering af beboerne på rednings-
beredskabets hjælpestationer jf. beredskabsplanens Indsatsplan for Indkvartering og 
forplejning.  

• Fagområdet sørger for at beboere der ikke kan indkvarteres på de midlertidige 
indkvarteringssteder indkvarteres på hoteller, kroer, vandrehjem o. lign., indtil 
permanent genhusning kan finde sted. 

• Fagområdet iværksætter straks tiltag for fremskaffelse af erstatningsboliger, og 
genhusning finder sted i takt med at erstatningsboligerne fremskaffes.     

 
Ressourcer:  

• Direktøren sikrer gennem fagchefen, at nøglepersonerne og andre nødvendige 
personaleressourcer iværksætter foranstaltningerne så hurtigt som muligt, og på en 
sådan måde at beboerne belastes mindst muligt. 

• Direktøren sikrer gennem fagchefen, at de til nødvendige materielle forudsætninger i 
form af tøj, kørestole, personlige hjælpemidler, medicin mv. er til stede for at beboerne 
kan flyttes under forsvarlige omstændigheder.  

• Ved udflytning som følge af fredsmæssige skader sørger fagområdet for at der er 
transportmuligheder. 

• Ved udflytning der har karakter af evakuering sørger politiet for transportmuligheder.  
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• Fagområdet sørger for at der indsættes fagpersonale til at tage sig af beboerne. I den 
forbindelse skal den enkelte institution i sin interne beredskabsplan planlægge for 
hvorfra hjælp skal komme.   

• Redningsberedskabets Indkvarterings- og forplejningstjeneste sørger for bespisning 
under det midlertidige ophold på hjælpestationerne. 

• I den udstrækning de evakuerede skal overnatte på hjælpestationerne sørger 
redningsberedskabets Indkvarterings- og forplejningstjeneste for madrasser og tæpper.   

 
Ledelse:  
I institutionens interne Handlingsplan for krisesituationer skal ledelses- og 
kommunikationsstrukturen være klart defineret. 
 
Der henvises til Bilag 9 hvoraf ledelsen for de enkelte centre fremgår. 
 
3. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens generelle plan for 
informationer og kommunikation. 
 
Se under afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
 
4. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Borgmesteren 99 74 24 24 40 54 10 12 Priv. 97 17 10 12 
Kommunaldirektøren 99 74 10 76  Priv. 99 74 10 76 
Direktør for fagområdet 99 74 13 37  Priv. 99 74 14 63 
Fagchefen  99 74 14 19 23 62 50 30 Priv. 99 74 13 96 
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Falcks vagtcentral – Skejby 87 40 33 10   
Indsatsledervagten - Nord 30 97 66 09   
Indsatsledervagten - Syd 51 20 06 90   
Beredskabsgården - Ringkøbing 99 20 40 15   
Center Bakkehuset 99 74 18 54 20 24 73 02 97 37 39 59 
Center Syd 97 35 33 05   
Center Vest 96 74 44 00   
Center Øst 96 59 93 33 21 45 50 17 29 62 44 97 
Skelbæk Centret 99 74 17 24   
Å-Center 99 35 05 41   
Socialpsykiatrisk Center 97 35 04 99   
    
 
Med hensyn til nøglepersoner på centrene, henvises til de enkelte centres telefonliste over 
nøglepersoner.  
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Indsatsplan 19 for udbringning af mad 

Indledning 
Indsatsplanen indeholder retningslinjer for udbringning af mad til særligt udsatte borgere, som 
på grund af ekstraordinære forhold i form af længerevarende svigt af strømforsyningen, gas-
forsyningen, vandforsyningen eller andre omstændigheder ikke er i stand til at tilberede mad. 
Baggrunden kan være såvel fredsmæssig som krigsmæssige hændelser. 
 
Planen er opdelt således: 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for udbringning af mad 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
1. Alarmeringsfasen 
 
Generelt 
Det forudsættes at i de situationer hvor indsatsplanen skal iværksættes, er borgernes 
muligheder for at få mad til stede indtil beredskabet er mobiliseret. Beredskabet vil være 
mobiliseret inden for max. 4 timer. 
 
 
Alarmerings- og kommandostruktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politiet 

Køretøjer 
(kommunale/private) 

Produktionssteder 
Tarm/Videbæk/Rindum/BRG 

 
Beredskabschefen 

Hjemmeværnet  
(køretøjer) 

 
Styregruppen 
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2. Organisering af indsatsen 
 
I situationer hvor der er behov for iværksættelse af indsatsplanen varetages den 
organisatoriske ledelse af en styregruppe under ledelse af beredskabschefen. 
 
Styregruppen består af: 

• Beredskabschefen 
• Viceberedskabschefen (transport) 
• Repræsentant for fagområdet 

 
Styregruppen disponerer i tæt samarbejde med lederne af produktionsstederne  
 
Hvis situationen betinger det kan styregruppen udvides med andre relevante personer og 
myndigheder. 
 
Det påhviler styregruppen løbende at holde kommunens politiske og administrative ledelse 
orienteret om situationen. 
 
Planen iværksættes efter beslutning herom truffet af styregruppen. 
 
Indkaldelse af styregruppen. 
Det påhviler beredskabschefen at tage initiativ til indkaldelse af styregruppen.  
 
Indsats organiseres efterfølgende principper.  
 
Borgerne deles op i følgende grupper: 
 
Gruppe 1: Borgere der kan opbevare mad og ved egen hjælp sørge for madlavning. 

Ingen indsats. 
 
Gruppe 2: Borgere i eget hjem der ikke kan opbevare og ikke selv kan tilberede mad. 
 Indsats. 
 
Gruppe 3: Borgere, som er beboer på ældrecentre, plejehjem, sociale institutioner m.v.,  

hvor centret ikke er i stand til at opbevare og tilberede mad.  
Indsats. 

 
3. Plan for udbringning af mad  
 
Situation: 
Forholdene i samfundet gør, at institutionerne er ude af stand til at lave med til beboerne og 
visse borgere er af samme årsager i samme situation.   
  
Der dimensioneres ikke ud fra den situation at institutionerne og borgerne i hele kommunen på 
samme tid er frataget enhver mulighed for at lave mad, hvorfor det forudsættes, at der 
maksimalt skal laves mad og bringes mad ud til bespisning af 2.900 personer pr. dag, 
svarende til 5% af kommunens indbyggere. (Risikobaseret dimensionering) 
 
Opgave: 

• Der skal organiseres madlavning til 2.900 personer. 
• 900 portioner produceres portionsvis til levering til beboere i egen bolig. 
• 2000 portioner produceres til anretning og servering på institutioner.  
• Der skal transporters mad ud til institutioner der ikke selv kan lave mad. 
• Der skal transporteres mad ud til borgere der ikke ved egen hjælp kan skaffe mad. 
• Der skal sikres brændstof til køretøjer der skal bringe mad ud. 
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Udførelse:   
• Det skal sikres at de udpegede køkkener kan fungere i fuldt omfang. 
• Kommunens disponible køretøjer udskrives til madtransport i nødvendigt omfang.     
• Der bringes mad ud til berørte ældre-, børne- og sociale institutioner. 
• Der bringes mad ud til beboerne i eget hjem der er berørte af situationen. 

    
Ressourcer:  

• Produktionskøkkenet i Tarm kan producere mad til 2.000 personer pr. dag enten i 
portioner til direkte servering eller i storportioner til videre anretning.  

• Køkkenet på Rindum Plejehjem kan producere mad til 200 personer pr. dag enten i 
portioner til direkte servering eller storportioner til videre anretning. 

• Køkkenet i Centerparken i Videbæk kan producere mad til 200 personer pr. dag til 
direkte servering eller i storportioner til videre anretning. 

• Redningsberedskabets Indkvarterings- og forplejningstjeneste kan producere mad til 
500 personer. 

 
Fredsmæssige krisesituationer: 

• Eksisterende udbringningsordning varetager udbringningen. 
 
Krigs- eller krigslignende situationer: 

• Åkanden kan stille med 3 køretøjer. 
• Redningsberedskabet kan stille med 4 køretøjer 
• Kommunens institutioner kan stille med 8 køretøjer. 
• Hjemmeværnet kan stille med 4 køretøjer. 
• Lokale vognmænd stiller med 5 køretøjer. 

 
Det bemærkes at hvis et af produktionsstederne kommer i en situation hvor produktionen må 
reduceres eller evt. helt må ophøre i en periode, kan produktionen på det andet sættes op. 
 
Ledelse:  

• Beredskabschefen har den overordnede ledelse af indsatsen. 
• Brand & Rednings administration under VBCs ledelse har ansvaret for koordinering af 

kørslen.  
• Lederen af kommunens produktionskøkken Åkanden har ansvaret for køkkenets 

madproduktion. 
• Lederen af køkkenet på Rindum Plejehjem har ansvaret for køkkenets madproduktion. 
• Lederen af køkkenet i Centerparken i Videbæk har ansvaret for køkkenets 

madproduktion. 
• Lederen af Indkvarterings- og forplejningstjenesten har ansvaret for tjenestens 

madproduktion.  
• Alle ledere refererer til beredskabschefen. 
• Kommunikation foregår via mobiltelefon. I tilfælde af at mobiltelefon ikke kan benyttes 

anvendes radioer.  
 
 4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages i overensstemmelse med kommunens plan for information og 
kommunikation. 
 
Der henvises til afsnit 8 i beredskabsplanens Hoveddel.  
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5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Indsatsledervagten - Nord  30 97 66 09  
Indsatsledervagten - Syd  51 20 06 90  
Falcks vagtcentral - Skejby 86 78 30 24  87 40 33 10 
Beredskabsgården - Ringkøbing 99 20 40 15   
Produktionskøkkenet - Tarm 99 48 44 36 30 65 08 75 Åkanden 
Køkkenet - Rindum Plejehjem 96 75 37 01   
Køkkenet – Centerparken Videbæk 96 94 93 94   
HJV - Distrikt Herning 97 15 20 44  86 87 14 87 (chef) 
Driftscenter Vest  99 74 14 27 29 41 16 24  
Driftscenter Syd 99 74 11 96 20 34 39 03  
Direktør for Sundhed og Omsorg 
og Voksenhandicap og 
Socialpsykiatri. 

99 74 14 63   
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Indsatsplan 20 information og kommunikation 

1.  Information og  
     kommunikation 

Kommunens information og kommunikationsberedskab såvel 
intern som ekstern er af vital betydning såvel i krise, 
katastrofe som krigssituationer.  
Information af og kommunikation med borgerne, kommunens 
fagområder og beredskabsenhederne er af væsentlig 
betydning for lokalsamfundets funktion og kommunens 
muligheder for at kunne håndtere krise-situationer. 
Informations og kommunikationsberedskabet skal i krise, 
katastrofe og krigssituationer fungere som angivet i denne 
plan. 

2. Organisering af  
    kommunikations-   
    formidlingen 

Kommunikationsenheden er organisatorisk placering i 
stabsfunktionen Ekstern udvikling og kommunuikation.  
 
Stabschefen har reference til kommunaldirektøren. 
 
Stabschefen har, såvel i krisesituationer i fredstid som 
krigssituationer, ansvaret for at kommunens informations- og 
kommunikationsberedskab disponerer i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne plan. 
 
I situationer hvor kommmunens drift ikke kan opretholdes på 
normalt niveau, nedsættes der en informationsgruppe hvis 
opgave er at håndtere den interne og eksterne information, 
herunder kontakten til medierne. 
 
Informationsgruppen består af: 

• Kommunaldirektøren  
• Rep. for det politiske niveau  
• Stabschefen 
• Kommunikationschefen 

 
I krisesituationer nedsættes en kriseledelse med 
repræsentanter for såvel det politiske som administrative 
niveau.   
 
Det påhviler stabschefen at tage initiativ til indkaldelse af 
såvel informationsgruppen som kriseledelsen. 

3. Kommunens politik for  
        information og kom-  
        munikation 

• I forbindelse med almindelige forekommende 
uregelmæssigheder varetages informationen af det 
fagområde uregelmæssighederne hører under.  

• I forbindelse med større uregelmæssigheder og kriser 
varetages den generelle information til pressen af 
Kommunikationsenheden.   

• Kommunikationsenheden har ansvaret for at 
informering af pressen er koordineret med politiet. 

• Informationer til kommunens borgere varetages af 
Kommunikationsenheden. Informering af borgerne skal 
nødvendigt omfang være koordineret med politiet. 

• Interne informationer varetages af den enkelte 
fagchef.  

4. Kommunikationsmidler Fastnettelefon – mobiltelefon – telefax - intranet - internet – 
Lotus Notes. 

 
Der henvises i øvrigt til Kommunikationsenhedens interne Kriseguide. 
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Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon E-mail: 
Ringkøbing-Skjern Kommune 99 74 24 24   
Borgmesteren 99 74 24 24 40 54 10 12  
Kommunaldirektøren  99 74 10 76   
Stabschefen 99 74 14 75   
Kommunikationschefen 99 74 14 33 21 19 12 40  
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral - Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Falcks Vagtcentral - Skejby 86 78 30 24 (87 40 33 10)  
TV Midt/Vest 96 12 12 12    
P4 Midt og Vest 96 10 75 00   
Radio Klitholm 97 31 23 44   
Radio Ådalen 97 35  37 33   
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Indsatsplan 21 for it-systemer, data og telefoni 

Indledning 
IT-systemerne er livsnerven i den kommunale administration med hensyn til sagsbehandling, 
opbevaring af data og i kommunens kommunikation. Beredskabs-planlægningen har derfor til 
formål at mindske konsekvenserne af ulykker og fejl i virksomhedens it-systemer og sikre 
retablering af kritiske systemer. 
 
Planen er opdelt således: 

1. Alarm   
2. Organisation 
3. Opgaver og ansvar 
4. Sikring af it, data og telefoni 
5. Telefonliste 

 
 
1. Alarm  
 
I situationer hvor kommunens drift er truet oprettes iværksættes alarmeringsproceduren i 
forhold til såvel det interne som eksterne beredskab. 
 
Det centrale datacenter er overvåget med branddetektorer og forsynet med strømbackup og 
automatisk slukningsudstyr. En hændelse vil blive sendt til et eksternt alarmselskab. 
 
Alarmselskabet kontakter foruddefinerede kontaktpersoner med ansættelse på Ringkøbing 
Rådhus. 
 
Øvrig alarmering kan ske til de ledere der er nævnt på telefonlisten. 
 
2. Organisation 
 
Der udpeges personer til at varetage: 

• Øverste ledelse 
o Stabschefen for IT er øverste driftsansvarlig for området 

• Organisatorisk ledelse 
o IT-stabsafdelingen referer til en direktør i direktionen 

• IT-ledelse 
o Stabschefen og en IT-faglig koordinator leder IT-afdelingens medarbejdere og 

styrer opgavernes afvikling 
• IT-organisation 

o Der er én central IT-afdeling hjemmehørende på Ringkøbing Rådhus. 
• Beredskabskoordinator 

o Beredskabskoordineringen sker via IT-afdelingen, hvor stabschefen for IT og en 
it-konsulent besætter hhv. formand og sekretær i den tværgående 
datasikkerhedsgruppe. 

 
Krisestyring: 
Krisestyringsledelsen består af 

• Stabschef Ove Petersen 
• IT-faglig koordinator Bent Grimstrup 
• Direktør Flemming Juel Nielsen 

 
3. Opgaver og ansvar 
 

• Afdækning af hvilken indflydelse ulykker og fejl i it-systemerne har på kommunens 
aktiviteter 
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o Stabschef Ove Petersen i samarbejde med en tværgående datasikkerhedsgruppe 
som er nedsat iht. til den af byrådet vedtagne datasikkerhedspolitik. 

• Iværksættelse af beredskabsplan 
o Stabschef Ove Petersen, IT faglig koordinator Bent Grimstrup 

• Prioritering af kritiske systemer 
o Stabschef Ove Petersen i samarbejde med en tværgående datasikkerhedsgruppe 

som er nedsat iht. til den af byrådet vedtagne datasikkerhedspolitik. 
• Etablering af kommunikationsfaciliteter 

o Stabschef Ove Petersen, IT faglig koordinator Bent Grimstrup 
• Kommunikation og styring af indsats 

o Stabschef Ove Petersen, IT faglig koordinator Bent Grimstrup 
 
 
4. Sikring af it, data og telefoni  
 
IT-systemer 
Kommunen anvender en lang række it-systemer. En del af disse systemer driftes lokalt, andre 
driftes ved serviceaftaler hos eksterne leverandører. Kommunens største samarbejdspartner er 
KMD. IT-afdelingen sikrer sig overblik over systemejere og dataansvarlige.  
 
De enkelte fag- og stabschefer er ansvarlige for data og overholdelse af gældende lovning i 
egne afdelinger. 
 
Der foretages en prioritering af forretningskritiske systemer, og der gennemføres en relevant 
beredskabsplanlægning for disse systemer. 
 
Aktuelt er login til administrativt net, post og kalender, dokumenthåndtering, 
omsorgssystemet, og IP-telefonanlægget prioriteret øverst sammen med de store 
udbetalingssystemer hos KMD. 
 
Data. 
Alle Ringkøbing-Skjern kommunes data er samlet i et centralt datacenter i Ringkøbing. 
Datacenteret er beskyttet mod brand, strømsvigt, vandindtrængning m.v. Centret er ikke 
forsynet med ekstern dieselgenerator. 
 
Centret er opbygget med størst muligt anvendelse af virtualisering og redundans. 
 
Der tages daglig backup af relevante data. Backupen er sikret ved at den opbevares hos en 
ekstern leverandør af løsningen uden for Ringkøbing-Skjern Kommunes net. 
 
Administration af data sker iht. til den relevante lovning og bedste praksis samt øvrige 
anerkendte standarder, beskrevet i den af byrådet godkendte sikkerhedspolitik og de 
efterfølgende udarbejdede retningslinier, som forventes at overholde DS484:2005 standarden i 
løbet af en kort årrække. 
 
Telefoner. 
Ringkøbing-Skjern Kommune drifter et IP-telefonanlæg for kommunens administration samt de 
større institutioner. Anlægget er placeret i det centrale datacenter, og med de samme 
sikkerhedsforanstaltninger.  
 
Kommunen har aftaler med TDC omkring anvendelse af datalinier og dertil egne datalinier. 
 
Telefonsystemerne er sammenhængende fastnet og mobil i forhold til TDCs løsninger og det 
interne IPT-anlæg. 
 
Der sker en større og større anvendelse af mobiltelefoner, og mobiltelefonerne indgår i et vist 
omfang i den integrerede sagsstyring. 
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I øvrigt 
Der henvises til kommunens datasikkerhedspolitik og retningslinjer for udmøntning af denne.  
 
5. Telefonliste 
 
Navn Alm. telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Ove Petersen 9974 3700 2968 5555  
Bent Grimstrup 9974 3911 4027 9911  
Flemming Juel Nielsen 9974 1026   
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Indsatsplan 22 for indsats ved biologiske eller kemiske stoffer 

Indledning 
Indsatsplanen omfatter generelle og konkrete anvisninger for indsats ved situation med 
biologiske og kemiske stoffer med udgangspunkt i den mest sandsynlige forekommende 
situation i indsatsområdet.  
Indsatsplanen er baseret på: 
Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsens " Vejledning for indsats ved terrorangreb med 
biologiske (B) eller kemiske (C) stoffer. Juni 2003. 
”Indsatstaktisk vejledning og samarbejdsprincipper ved (C) kemiske, (B) biologiske og (R) 
radiologiske terrorhændelser.” August 2003. 
 
 
Indsatsplanen er primært rettet mod Redningsberedskabets indsats. 
 
Planen er opdelt således: 
 

1. Alarmeringsfasen 
2. Organisering af indsatsen 
3. Plan for indsatsen 
4. Informationer 
5. Telefonliste 

 
 
 

1. Alarmeringsfasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alarmcentralen 

1-1-2 

 
Politiet 
1-1-4 

Redningsberedskabet 
(Falcks Vagtcentral – Skejby) 

Ambulanceberedskabet 
(Falcks Vagtcentral – Skejby) 

Lægeambulance/koor-dinerende 
læge (KOOL) 

(Falcks Vagtcentral – Skejby) 
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Alarmcentralens alarmering af anførte beredskabsenheder sker via terminaler.  
Såfremt særlig kørevej er påkrævet angives denne af alarmcentralen tillige med kontaktpunkt. 
 
2. Organisering af indsatsen 
 

• Situationsbedømmelse som ved uheld med farlige stoffer 
• Opsøg kontaktpunktet 
• Sikkerhedsafstand (indre afspærring) f.eks. 50 m eller ifølge situationen. Kun adgang 

efter aftale med Indsatsleder Redningsberedskab(ISL/RED). 
• Heldækkende kemikaliindsatsdragt 
• Red mennesker og dyr. Nødbehandling koordineres med læge/ambulanceleder. 
• Stands udbredelse af udslip sluk evt. ventilationsanlæg. 
• Fjern særlige fare 
• Sluk evt. brand 

 
Kontakt ISL/PO med henblik på aftale om: 

• Assistance til evakuering 
• Behov for assistance fra støttepunktstationer og statens redningsberedskab 
• Rensning af personer og dekontaminering af materiel etc. 
• Assistance til prøvetagningshold fra Center for Biologisk Beredskab (CBB) og/eller 

Kemisk Laboratorium 
• Endelig indsats 

 
3. Plan for indsatsen 
 
Situation:  
Mistanke om anvendelse af sundhedsskadelige B og/eller C stoffer ved fund af mistænkelige 
genstande, uden forekomst af konkrete sygdomstilfælde men med sandsynlighed for at 
personer har været i kontakt med stoffet. 
 
Opgave: 

• Tilkald af assistance fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland 
• Tilkald af assistance fra Center for Biologisk Beredskab (CBB) 
• Advisering af embedslægeinstitutionen 
• Fareområdet fastlægges 
• Evt. varsling 
• Skadestedet/gerningsstedet afgrænses og indrettes (Indre og Ydre afspærring) 
• Isolering af emnet med stoffet ved afdækning/afskærmning evt. aflåsning af lokale hvor 

emnet befinder sig  
• Redning/fjernelse af mennesker og dyr 
• Registrering af personer der har været i berøring med emnet eller været inde i området 
• Undersøgelse af personer der har været i berøring med emnet eller været inde i 

området 
• Opsamling og fjernelse af stof 
• Rensning af personer 
• Dekontaminering af mandskab og materiel 
• Orientering af offentligheden  

 
Udførelse:  

• Redningsberedskabet tilkalder Beredskabstyrelsen Midtjylland. 
• Politiet tilkalder Center for Biologisk Beredskab (CBB) 
• Politiet kontakter embedslægeinstituitionen. 
• Politiet og det kommunale redningsberedskab fastlægger fareområdet. 
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• Politiet og det kommunale redningsberedskab fastlægger afgræsning af Indre og Ydre 
afspærring. 

• Politiet iværksætter om nødvendig varlig af befolkningen. 
• Politiet foretager afspærring af skadestedet/gerningstedet med farvebånd på 

advarselsstolper og bevogter afgrænsningen. 
• Beredskabsstyrelsen Midtjylland redder menesker og dyr og bringer personer til 

opsamlingsted. 
• Beredskabsstyrelsen Midtjylland foretager, hvis det er mulig og der vurderes at være 

behov for det, afdækning af emnet med pressenning eller hindrer adgang til lokaliteten 
hvis det befinder sig i et lokale.  

• Politiet foretager registrering af personer. 
• Beredskabstyrelsen Midtjylland forestår evt. rensning af eksponerede personer.  
• Lægeholdet undersøger eksponerede personer. 
• Center for Biologisk Beredskab fjerner og sørger for bortskaffelse af  emnet med stoffet. 
• Beredskabsstyrelsen Midtjylland sørger for at alt personale og materiel  der har været 

inde i det fourenede område dekontamineres.  
• Politiet orienterer – efter koordinering med de forskellige instanser - såvel alle der har 

været til stede på skadestedet som offentligheden, så alle ved hvordan de skal forholde 
sig og evt. hvilke forholdsregler de bør tage.   

 
Ressourcer:  

• Redningsberedskabet fra nærmeste station møder med mandskab og materiel med den 
funktion at holde uvedkommende borte fra skadestedet/gerningsstedet, og løse andre 
relevante opgaver i den udstrækning dette kan gøres med den udrustning mandskabet 
råder over og uden at det går ud over mandskabets sikkerhed. 

• Politiet møder med mandskab og materiel herunder Indsatsleder politi til at løse de 
opgaver der påhviler politiet. 

• Beredskabsstyrelsen Midtjylland møder med mandskab og materiel for indsats i 
kemikalieindsatsdragter, renseplads, venteplads og evt. ledelse- og 
kommunikationsmodul (mobilt ledelsesapparat)  

• Beredskabsstyrelsen Nordjylland møder efter særlig rekvisition med CBRN-køretøj. 
• Ambulanceberedskabet fra omkringliggende stationer møder med ambulancer i den 

udstrækning situationsmeldingen betinger det. 
• Koordinerende læge kommer enten fra Regionshospitalet i Holstebro eller 

Regionshospitalet i Herning.    
 
Endvidere kan følgende instanser kan bidrage med oplysninger og viden: 

• Kemikalieberedskabsvagten, Beredskabsstyrelsen 
• Giftinformationen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bisbebjerg Hospital 
• Statens institut for Strålehygiejne,  
• Center for Biologisk Beredskab (CBB), Statens Serumsinstitut 

 
Ledelse: 

• Indsatsleder redningsberedskab har ansvaret for den tekniske indsats på skadestedet 
og dermed kommandoen over samtlige indsatsenheder i selve skadesområdet (inden 
for indre afgrænsning). 

• Indsatsleder politi har ansvaret for den koordinerende ledelse og dermed ansvaret for 
koordinering af den samlede indsats i og uden for indsatsområdet.   

• Koordinerende læge leder og har ansvaret for sygehusberedskabets indsats på 
skadestedet. 

• Politiet har ansvaret for information af offentligheden. 
 
4. Informationer 
 
Informationsopgaven varetages under normale omstændigheder af politiet.  
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Supplerende informationer kan efter koordinering med politiet foregå i overensstemmelse med 
kommunens generelle plan for informationer og kommunikation jf. afsnit A punkt 7 i 
beredskabsplanens Hoveddel. 
 
 
5. Telefonliste 
 
Nedenstående liste angiver en række personer og institutioner, som man bør kunne komme i 
forbindelse med. 
 
 
Navn Alm. Telefon Mobiltelefon Bemærkning 
Politiets alarmcentral - Viborg 1-1-2   
Politiets vagtcentral – Holstebro 1-1-4   
Beredskabschefen 99 74 13 09 51 29 40 57  
Indsatsledervagten - Nord  30 97 66 09  
Indsatsledervagten - Syd  51 20 06 90  
Falcks Vagtcentral - Skejby 86 78 30 24  87 40 33 10 
Beredskabsstyrelsens kemikalievagt 45 90 60 00   
Beredskabsstyrelsen Midtjylland 96 26 76 00  Alarm 9722 3722 
Center for Biologisk Beredskab  20 16 19 93  3268 8127 

(dagtid) 
Giftinformationen - Bisbebjerg 
Hospital 

35 31 35 31   

Embedslægeinstitutionen 70 22 02 69  Vest for Storebælt 
Statens Insitut for Strålehygiejne 44 94 37 73   
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Indsatsplan 23 Terror 

1. Situationsbedømmelse  
Mennesker og dyr i fare • Klasse 1, 2 og 3 personer? 

• Hvormange er direkte berørt? 
Hvor  • Afgrænsning af område?  

• Hvor er skadestedet?  
• Hvor stort er skadestedet? 

Hvad  • Fast, flydende eller gas?  
       Navn?  

• Skal der udtages prøver? 
Hvorhen kan det brede sig 
 

• (ex. kloak, vand, jord, luft, ventilationsanlæg) 

Særlige farer  • Luftbåren smitte? Kontakt smitte? Spontan 
reaktion? Giftig? 

Adgangsveje Opsøg kontaktpunkt 
 2. Indsats 
Heldækkende kemikalieindsatsdragt 
 
Sikkerhedsafstand (indre afspærring) 
f.eks. 50 m eller ifølge situationen.  
Kun adgang til indre afspærring efter 
aftale med ISL/RED. 

BESKYT MANDSKABET 
• Red mennesker og dyr. Nødbehandling 

koordineres med læge/ambulanceleder. 
• Stands udbredelse af udslip. 
• Sluk evt. ventilationsanlæg. 
• Fjern særlige farer. 
• Sluk en evt. brand. 

 3. Rekognosering/opfølgning Kontakt ISL/POL med henblik på aftale om: 
• Assistance til evakuering 
• Behov for assistance fra støttepunktstationer 

og Statens Redningsberedskab 
• Rensning af personer og dekomtaminering af 

materiel etc. 
• Assistance fra Center for Biologisk Beredskab 

og/eller Kemisk Laboratorium  
• Endelig indsats 

4. Endelig indsats • Redningsberedskabet fastlægger 
rensningspunkt.  

• Rensning af personer og dekontaminering af 
materiel etc.  

• Dekontaminering af indsatspersonale og 
udstyr,  

SIKKERHED: Sikkerhedsafstand? Indre (ISL) og ydre (POL) 
Afspærring-omkørsel? 

 
Politi & ISL 

SÅREDE: Venteplads? Ambulancevej? Ambulance & ISL 
EVAKUEREDE: Skal der oprettes en opsamlingsplads? Politi & ISL 
KOORDINERING: Skal der oprettes en komandopost? 

(håndterminaler?) 
Politi & ISL 

ASSISTANCE: Skal der oprettes en tilkørselsvej/mødepunkt? Politi & ISL 
Trin II Via Falck Vagtcentral tlf. 86 78 30 24 
Kemikalievagten Tlf. 45 90 60 00 eller via Falcks Vagtcentral tlf. 86 78 30 24 
Serum instituttet CBB tlf. 20 16 19 93 eller via Falcks Vagtcentral tlf. 86 78 30 24 
Embedslægen Via Falcks Vagtcentral tlf. 86 78 30 24 
Beredskabskorpset Tlf. 96 26 76 00 eller via Falcks Vagtcentral  tlf. 97 22 37 22 

(kemikalieindsatsdragter, redning, venteplads, renseplads)  
Miljøvagten Miljøvagten telefonisk eller via Falck Vagtcentral tlf. 86 78 30 24 
Sprængstoffer Tlf. 72 28 40 00 Skive Kaserne eller via Falcks Vagtcentral tlf. 86 78 30 

24 
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DYREREDNING 
 

INDSATSPLAN Plan nr. 24 

REDNING – EVAKUERING – AFLIVNING  AF DYR 
1. Situationsbedømmelse • Redning før slukning (evt. kombineret) 

• Tilskadekomne dyr tilkald dyrlæge 
• Behov for evakuering af dyr til anden ejendom 

 
2. Særlige fare • Sammenstyrtning af bygningen 

• Panik blandt dyrerne (fare for redningsmandskabet) 
• Trykflasker 
• Kemikalier/ sprøjtegifte 
• NPK gødning 

 
3. Indsats • Udlæg sikringsslanger 

• Ventiler om muligt bygningen 
• Røgdykker ind i bygninger med min 1. HT rør 
• Hjælper tager imod de evakuerede dyr udenfor 
• Hjælpere leder dyr væk fra brændende bygninger 
• Dyrlæge tager stilling til evt. aflivning af dyr 

 
4. Prioritering • Heste (flokdyr) 

• Kreaturer (flokdyr) 
• Får & lam (flokdyr) 
• Svin 
• Høns 
• Duer 
• Kaniner 
• Mink ( kan ikke redes, tåler meget vand) 

 
 
 
Indkaldelse af personel til aflivning: 
Falcks Vagtcentral…………………………………………………………………………86 78 30 24 
Dyrlægevagt ……………………………………………………………………………….70 22 66 66  
 
Transport af dyr: 
Via politiet…………………………………………………………………………………………1-1-4 
Falcks Vagtcentral………………………………………………………………………..86 78 30 24               
 
Assistance: 

• Tilskuere            Anmodning     Øjeblikkelig 
• Naboer & Landmænd       Anmodning      5 – 15 min. 
• Ekstra slukningstog       Via Falcks Vagtcentral      5 – 30 min. 
• Beredskabskorpset       Via Falcks Vagtcentral            60 min. 

 
 


