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1 Formål: 

Beredskabsplanen har til formål at sikre, at der foreligger det nødvendige 

forarbejder og aftaler for at kunne imødegå eventuelle svigt i slamvægskon-

struktionerne hurtigt og forsvarligt. Beredskabsplanen er ligeledes gældende 

under udførsel af nye anlægskonstruktioner i 2011/2012.  

 

2 Ansvarlig: 

Den ansvarlige for vedligeholdelsen og gennemførelse af beredskabsplan-

aktioner er havnechef Kim Sandahl Møller. I dennes fravær er havneingeni-

ør Klaus Andersen / driftsleder Erik Mikkelsen ansvarlig.  

 

3 Overvågning: 

3.1 Generelt: 

Der skal generelt foregå en løbende overvågning af slamdepotet, hvor føl-

gende aktiviteter skal foregå: 

3.1A  Visuel inspektion af depotet 1 gang ugentligt. 

3.1B  Overvågning af prognoser for vandspejl i fjorden (data fra DMI).  

3.2 Under udførsel af nye anlægskonstruktioner: 

I forbindelse med udførsel af nye anlægskonstruktioner skal der foretages 

yderligere overvågning. I året 2011/2012 skal der foretages en forstærkning 

af indfatningsvæggen vha. cementstabilisering. Cementstabilisering giver et 

midlertidig større tryk på indfatningsvæggen pga. en øget rumvægt samt be-

lastning fra entreprenørmaskiner. Dette tillægstryk har en varighed på 1-2 

dage indtil cementen hærder op.  

Følgende aktiviteter skal foregå under anlægsfasen: 

3.2A Dagligt: Overvågning af vandspejl i fjorden. 

3.2B Dagligt: Visuel inspektion og logbogsførelse.  

3.2C Ugentligt: Afrapportering fra entreprenør til Kolding Havn samt råd-

giver (COWI, Vejle) 
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4 Beredskab: 

Beredskabsplanen er delt op i nedenstående hændelser, hvor der for hver 

hændelse er angivet de nødvendige aktiviteter og kriterier for hvornår de 

sættes i værk. 

 

4.1 Prognose for lavvande under -0,50 m: 

Såfremt der bliver meldt prognose fra DMI om lavvande under -0,50 m, skal 

følgende iværksættes.  

Kriterie: Prognose for VSP under -0,50 m. 

4.1.1 Alt arbejder i forbindelse med forstærkning af indfatningsvæggen 

standses straks, såfremt der foregår arbejder. Alle entreprenørmaski-

ner køres væk fra indfatningsvæggen, min. afstand 30 m.  

4.1.2 Såfremt det forefindes, udledes der frit vand fra så mange skot som 

muligt, indtil slam/ vand er på det laveste niveau, der kan opnås, 

uden at lukke slam ud. 

4.1.3 Der foretages løbende visuel inspektion under lavvandsforløbet såle-

des, at eventuelle tegn på begyndende brud/bevægelser opdages tid-

ligt og aktion herpå kan foretages. Såfremt der sker brud/bevægelser 

se under punkt 4.3 eller 4.4. 

 

4.2 Bevægelse af væg 

Såfremt der bliver observeret bevægelser i væggen enten i top eller bund, 

skal følgende iværksættes.  

Kriterie: Kritiske bevægelser observeres ved de løbende visuelle eftersyn. 

4.2.1 Alt arbejder i forbindelse med forstærkning af indfatningsvæggen 

standses straks, såfremt der foregår arbejder. Alle entreprenørmaski-

ner forlader det kritiske område, min. afstand 30 m. 

4.2.2 Tilsyn tilkaldes (COWI, Vejle). 

4.2.3 Der igangsættes mulige tiltag for aflastning af væggen. Herunder op-

graves slam så tæt på væggen som muligt og alt materiel, maskiner 

m.v. fjernes fra området. 

4.2.4 Der igangsættes måleprogram hvor der løbende, min. 1 gang i timen, 

måles på bevægelsen for at fastlægge om bevægelsen fortsætter eller 

er på vej i ro. Målinger foretages i x, y og z koordinator. 
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4.3 Brud i væg 

Såfremt der bliver observeret brud i væggen enten i top eller bund af væg 

skal følgende iværksættes.  

Kriterie: Der observeres brud i væggen. 

4.3.1 Alt arbejder i forbindelse med forstærkning af indfatningsvæggen 

standses straks, såfremt der foregår arbejder. Alle entreprenørmaski-

ner forlader det kritiske område, min. afstand 30 m.    

4.3.2 Der igangsættes mulige tiltag for aflastning af væggen. Herunder op-

graves slam så tæt på væggen som muligt og alt materiel, maskiner 

m.v. fjernes fra området. 

4.3.3 At der straks foretages vurdering af årsag til bevægelsen sammen 

med tilsyn (COWI, Vejle). 

4.3.4 At der iværksættes udbedringsprojekt på den givne strækning som er 

tilpasset skadesårsagen og omfanget. 
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5 Øvrige tiltag 

For hurtigere at kunne foretage udbedringer af eventuelle skader vil havnen 

have følgende materialer på lager, således at arbejder hurtigt kan sættes i 

gang: 

Lager for udbedring: 

• Vandfast krydsfinerplader 5 stk. 22 mm plader 

• Stålwire ø14 mm, i samlet længde på 150 m, med låse og klemmer for 

montage på pæle 

• Fiberdug i 4 m brede ruller, totallængde på 150 m 

• Uimprægnerede træpæle på 8-10 m længde, 15 stk.  

• Pram, Kolding Havn.  

• Køreplader, 15 stk., så entreprenørmaskinen kan forlade indfatningsvæg-

gen ved brud eller kritisk bevægelse. 
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6 Kontaktpersoner 

Følgende personer / myndigheder kontaktes øjeblikkelig: 

Kolding Havn: 

Klaus Andersen, havneingeniør: 79 79 70 34 (dag) / 23 34 60 96 (nat).  

eller 

Erik Mikkelsen, driftleder: 75 50 20 66 / 21 21 25 49 (dag). 75 56 17 09 (nat) 

eller 

Kim Sandahl Møller, havnechef: 75 50 20 66. (dag) 

eller 

Havnevagten på Tlf. 75 50 20 66 

der kontakter 

Vagthavende ISL via. vagtcentral: 75 50 15 00 (dag og nat).  

Vagthavende har den tekniske ledelse i tæt samarbejde med de implicerede par-

ter samt rekvirerer fornødent mandskab og materiale. 

Myndigheder: 

SOK, man-fre kl. 08.00-15.00: 89 43 30 99 

SOKs vagthavende (uden for ovenstående tidsrum): 89 43 30 99.  

Kolding kommunes vagtcentral: 75 50 15 00 (Alternativt, Falck Vagtcentral i 

Kolding: 70 10 20 31) 

Miljøstyrelsen, att.: Anders Vedel: 72 54 41 44 

Rådgiver: 

Sophus Hjort, COWI A/S, Vejle: 76 42 64 37 / 40 36 64 37 

Allan Hylleberg Hansen, COWI A/S, Vejle: 76 49 63 48 / 29 16 42 62 
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