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Navn/betegnelse: C4 Fælles beredskabsplaner

Dato:

Løbe nr.

Udarb./init.: cmat

C4

17. marts 2015

Fordeling:

Denne skabelon omhandler definition af opgaver, der igangsættes i Usserød Å Samarbejdet.
Skabelonen udfyldes af sekretariatslederen og fremlægges til godkendelse i Styregruppen inden
projektet tildeles ressourcer og igangsættes.

1 Resume

2 Rammer og
formål for
opgaven

Hvordan understøtter opgaveløsningen UÅS Mission og formål ? Hvilken
problemstilling løses / hvilket behov opfyldes ?

Enighed om en fælles beredskabsplan til håndtering af oversvømmelser langs
samt miljøuheld i eller langs med Usserød Å. En beredskabsplan skal sikre at
indsatsen og kommunikation mellem de forskellige parter koordineres bedst
muligt.

2.1 Forventede
konkrete
resultater og
output

Hvilke konkrete resultater ? Målbare ?
Hvad skal vi levere ? (dokumenter, fysiske ting)


En fælles enighed om hvad beredskabsplanen skal indeholde.



en opdateret beredskabsplan som bl.a. indeholder aktioner i forbindelse
med ekstreme rengskyl, indtrufne oversvømmelser og
forureningshændelser samt kommunikationsveje mellem kommuner,
forsyninger og presse.



Alle parter har kendskab til beredskabsplanen og hvad deres rolle er



En samling af eller koordinering af de beredskabsplaner der er langs
med UÅ.



En stillingtagen til borgernes egen indsats i tilfælde af de forskellige
hændelser, f.eks. selvafhentning af sandsække o.lign.
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2.2 Succeskriterier

Hvornår er vi tilfredse – Hvad skal der til for at vi har løst opgaven godt nok ?


at der foreligger en opdateret fælles beredskabsplan, der er godkendt
af de 3 kommunalbestyrelser inden udgangen af 2015.



At der er indgået økonomiske aftaler mellem de 6 parter om levering af
ydelser, materiel og mandskab.



Det er klart for alle involverede parter at de ved hvad de skal gøre i
forbindelse med en beredskabssituation eller ved hvor de skal hente
informationerne,



2.3 Afgrænsning

At beredeskabsplanen er simpel og operativ

Hvad ”er med” i opgaven, og hvad ligger udenfor
Hvad er snitfladerne til andre opgaver og aktører, og hvordan håndteres disse ?


Opgaveløsningen forventes at have berøringsflader til en række andre
beredskabsplaner. Så som forsyningernes og kommunernes øvrige
beredskabsplaner.



Den fælles beredskabsplan omfatter kun Usserød Å og udledninger
hertil.

2.4 Overvejelser
om risici



Den hydrauliske model for Usserød Å.



Andre opgaver inden for Usserød Å samarbejdet, f.eks. B2.



Nordsjællands Brandvæsen.



Naturstyrelsen



Miljøvagt

Hvad kan særligt gå galt – Hvad skal vi særligt holde øje med – Hvad gør vi for
at imødegå disse risici ?


Der ikke kan opnås enighed om en fælles beredskabsplan



En ny beredskabsplan ikke implementeres hos de forskellige parter.


Manglende ressourcer hos de 6 parter.
At der sikres et fælles ejerskab til den fælles beredskabsplan gennem en god
dialog.
3 Gennemførelse

3.1 Metode og
Aktivitetsplan

Indsæt evt. grafik med fasediagram

Kort beskrivelse af metode
Oplistning af hovedaktiviteter (HUSK: Aktiviteter skal gå direkte ind i tidsplan og
budget 1)
Opgaven gennemføres som faglig udredning ved hjælp af egne fagressourcer
hos kommuner og forsyninger.
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Opgavedefinitionen gennemdrøftes grundigt med fagmedarbejdere inden
igangsætning. Det besluttes hvilke data der skal indsamles.
I Fase 1 indsamles tilgængelig viden
I Fase 2: opsamling og bearbejdning af indsamlede data. Det identificeres, hvor
der evt. mangler data og om disse data er nødvendige. Udarbejdelse af forslag
til den fælles beredskabsplan.
I Fase 3: Færdiggørelse og fremlæggelse af den endelige plan til politisk
godkendelse

3.2 Organisering og
bemanding

Bemanding af opgaven:


Navne



For hvert navn: Rolle og ansvar

Navn:

Rolle og ansvar

CMAT

Sammenfatning og organisering

PEBJ, RUD

Levering af input

Kim, RUD FOR.

Levering af input

Tom, HØR VAND

Levering af input

Henrik H., FRE FOR

Levering af input

Susanne, HØR

Levering af input

Karen, FRED

Levering af input
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3.3 Vigtige
interessenter

Politikere
Borgere og grundejerforeninger langs med åen, sportsfiskerne, de grønne
råd, DN, Dialogforum for vandløb i Fredensborg Kommune m.v.
EU.

3.4 Tidsplan

Gantt diagram eller oplistning af faser og milepæle
Fase 0: Marts 2015
Milepæl 1: Udkast til opgavedefinition klar til SG midt april
Fase 1: 1. marts –1. maj 2015
Fase 2: 1. Maj – 1. juli 2015
Milepæl 2: Oplæg til SG klar primo august 2015
Fase 3 Oktober 2015

Arbejdstimer

3.5 Budget

Kr. eks moms

Interne ressourcer
Sekretariatsleder

100

Fagmedarbejdere

300

Eksterne ressourcer
Rådgiverassistance
Udstyr og anskaffelser
Andet

4 Supplerende
bemærkninger
5 Godkendelse i
Styregruppen
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