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Uppgiften i detta övningsexempel är att tillsammans diskutera hur en bildbrand i närheten av
ett naturreservat skall hanteras.

Beskrivning av händelsen

Förutsättningar
Den 20 april klockan 13:28 upptäcks en brinnande bil på en mindre grusväg norr om
AgroSupport AB. Bilen har iakttagits övergiven i området under en längre tid. Den tjocka
svarta röken driver österut. Räddningstjänsten är snabbt på plats och förebereder en
släckinsats.
Omgivningen
Marken vid sidan av vägen består av våtmark, blandat med skog.
Väder
Regn, 11o C, 5 m/s, Västlig vind, stabil skiktning.
Litteraturhänvisning
I läroboken finns i kapitel 3 - 7 mer information om exempelvis hur ämnen sprids, hur farliga
dom är samt vilka olika former av naturskydd som finns.. Du kan också hitta uppgifter om
olika aktörers roller i kapitel 2.
Hjälpmedel
Till detta scenario behövs:
• Karta över Utgårda
• Skötselplan över naturreservatet
• Läroboken
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Hur bör insatsen göras? Varför? (släcka eller inte släcka).
Vilket är det största hotet, släckvatten eller röken? Blir det
någon skillnad om det regnar?
Vilka ämnen kan finnas i släckvattnet eller röken? Vart hittas
sådana uppgifter?
Vad kan hotas? Titta på kartan om jämför med de tillgängliga
uppgifterna.
Vad är ett naturreservat? Vem beslutar? Vilken kan vara
tillsynsmyndighet? Skillnader mellan olika skyddsformer?
Hur kan man förebygga skador från olyckor i det här
naturreservatet? Insatsplan för naturreservat? Inventering i det
kommunala handlingsprogrammet? Bör det finnas några
kommunala ordningsregler?
Vad är det som avgör om miljöförvaltningen måste kallas in?
(Det är inte nödvändigt att kalla in denna resurs till alla olyckor
utan bara till de där det verkligen behövs).
Vilka förväntningar har räddningsledaren på stöd från
miljöförvaltningen vid insatsen? Vid vilka typer av
olyckshändelser behövs stöd från andra förvaltningar?
Sker något informationsutbyte mellan miljökontoret och
räddningstjänsten i ett senare skede?
Vilka förberedelser behöver miljökontoret göra för att
medverka vid insatser?
Vilka typer av skyddsutrustningar behövs. Dokumentation?
Vilka områden i närheten av Utgårda behöver räddningstjänsten
känna till för att anpassa taktik och metoder i samband med
insats?
Behöver provtagning ske? Vem betalar?
Hur länge råder räddningstjänst? Vilka kriterier avgör om
räddningstjänstbegreppet gäller?
Kan man förhindra att släckvatten hamnar i recipienten? Finns
det möjlighet att samla upp släckvattnet? Hur agerar rtj? Hur
agerar miljöförvaltningen?
Bevissäkring---sanering? Vid brottsmisstanke! Vem skall
anmäla eventuella miljöbrott?
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