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Beskrivning av händelsen

Förutsättningar
Förbipasserande har vid ett garage upptäckt att det rinner ut en vätska under dörren. Av lukten
att döma är det fråga om bensin. Räddningstjänsten tillkallas och man bestämmer sig för att
bryta sig in för att stoppa utflödet. Ett stort område spärras av. När man kommer in i garaget
upptäcker man där flera stora 200 litersfat. I ett av faten finns en avtappningsanordning som
via hävertprincipen nu läcker ut bensin.
Omgivningen
Garaget är en del av ett garageområde beläget i den norra delen av Utgårda. I området finns
ett dagvattensystem som leder till ortens reningsverk
Väder
Soligt, 15o C, 5 m/s, från SO, normal skiktning.
Litteraturhänvisning
Mer uppgifter om detta kan du hitta i kapitel 3 - 7 i läroboken. Du kan också hitta uppgifter
om olika aktörers roller i kapitel 2.
Hjälpmedel
Till detta scenario behövs:
• Flygbild över Utgårda
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Frågor
Nr Fråga
Hur bör insatsen göras? Varför?
Är detta ett miljöbrott?
Vem säkrar bevis, om det behövs?
Vad kan hotas?
Om det skulle rinna ner bensin i
avloppssystemet, vilka risker
innebär detta?
Vilka risker finns om bensinen
kommer ner i grundvattnet?
Vad är det som gör om
miljöförvaltningen måste kallas
in?
Vilka förväntningar har
räddningsledaren på stöd från
miljöförvaltningen vid insatsen?
Sker något informationsutbyte
mellan miljökontoret och
räddningstjänsten i ett senare
skede?
Vilka förberedelser behöver
miljökontoret göra för att
medverka vid insatser?
Vilka är skyldiga att anmäla
misstänkta miljöbrott?
Vem avgör när saneringen skall
börja?

Förtydligande
Vilket är det största hotet,
bensinen, branden eller
skummet?
I så fall, hur skall bevis säkras?
Polisen, miljöförvaltningen
eller räddningstjänsten
Titta på kartan om jämför med
de tillgängliga uppgifterna.

Litteraturhänvisning
Kap 4, 7
Kap
Kap
Kap 3, 5
Kap
Kap

Det är inte nödvändigt att kalla
in denna resurs till alla olyckor
utan bara till de där det
verkligen behövs.
Vid vilka typer av
olyckshändelser behövs stöd
från andra förvaltningar?
Behöver provtagning ske?
Vem betalar?

Kap 7

Vilka typer av
skyddsutrustningar behövs.
Dokumentation?

Kap

Kap 2, 6, 7
Kap 8

Kap
Kap
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Kommentarer
Denna typ av insats är besvärlig. Här ställs räddningstjänsten inför problemet att säkra platsen
så att inte bensinen antänds. Detta kan innebära att eventuella bevis i stället förstörs inför en
framtida anmälan för miljöbrott.
Önskad händelseutveckling
Säkra omgivningen för antändning. Skumbelägg och avstyr fortsatt utströmning. Avspärra
området. Sanering av utrunnen vätska
Hotade objekt
Reningsverket via dagvattensystemet
Personer i omgivningen.
Önskvärda frågeställningar/svar/handlingar
Är detta ett miljöbrott? Här bör polisen tillkallas för att säkra bevis. Stänga av
dagvattensystemet. Varna vattenverket. Sanering
För vidare studier
Inträffade händelser

