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1

BESKRIVELSE

Denne instruksen beskriver oppgaver og koordinering av tiltak som er nødvendig for å
bekjemte skadevirkningene av en akutt forurensning på lufthavnen.

2
2.1

GJENNOMFØRING
Ansvarsforhold

Lufthavnsjefen skal samordne beredskapen innen sitt ansvarsområde. Beredskapsplanen
skal gjøres kjent og koordineres med andre aktører på lufthavnen. Den skal øves
regelmessig og minst hvert år. Lufthavnen bør også øve sammen med samvirkeaktører på
lufthavnen og koordinere planen med interkommunalt beredskap.
Lufthavnen er ansvarlig for iverksetting av tiltak ved bruk av egnet beredskapsmateriell for
både tetting av kilden til lekkasjen/utslippet, spredningsbekjemping samt sikring av
oppsamlet forurensning.
Avinors utrykningsleder er leder for skadestedet ved aksjonsnivå 1, 2 og 3. Dersom politiet
ankommer hendelsesstedet skal de overta skadestedsledelsen. Dersom 110 kommer og
politiet ikke er der vil 110 overta skadestedsledelsen.
Alle forurensningshendelser skal rapporteres i henhold til varslingsliste.

2.2

Definisjoner av forurensning

Følgende definisjoner legges til grunn:
Forurensning:
Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller grunn som er til skade eller ulempe
for miljøet.
Akutt forurensning:
Forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i
eller i medhold av forurensningsloven.

2.3

Definisjoner av aksjonsnivåer

Følgende definisjoner legges til grunn:
Aksjonsnivå 1: Utslipp på lukket flate.
Aksjonsnivå 2: Utslipp er, og/eller i fare for å komme i overvannsystemet.
Aksjonsnivå 3:Utslipp hvor det er fare for liv og helse, og eller forurensning av en slik art at
det krever ekstern innsatsstyrke (interkommunal beredskap).

2.4

Bekjempelse

Ved aksjonsnivå 1:
Lufthavnen setter inn egne tilgjengelige beredskapsressurser.
Ved aksjonsnivå 2:
Lufthavnen setter inn egne ressurser og ved behov kalles det inn eksterne ressurser.
Ved aksjonsnivå 3:
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Lufthavnen setter inn egne ressurser og varsler/tilkaller eksterne ressurser.

2.5

Kart

Det vises til avrenningskart (miljøkart) på
http://saas.avinor.no/avrenning/lufthavn.html?iata=XXX hvor XXX erstattes med den enkelte
lufthavns tre-bokstavs IATA-kode.

2.6

Informasjonsberedskap

Avinors generelle retningslinjer om kontakt med media skal følges. Forøvrig bør også behov
for å informere lufthavnens naboer vurderes.
Dersom ekstern enhet er gått inn i rollen som leder for skadestedet, har denne dermed også
ansvaret for informasjonsberedskapen.

2.7

Beredskapsmateriell

Lufthavnen har beredskapsmateriell basert på grunnpakke og egen risikovurdering. Utstyret
skal oppbevares i en godt merket kasse, henger eller et skap. For øvrig er beredskapen
basert på leie av utstyr, og eventuell assistanse gjennom 110.
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REGISTRERINGER

Ingen.

4

GRENSESNITT OG REFERANSER TIL ANDRE PROSESSER OG
DOKUMENTER

Ingen.

5

VEDLEGG

Ingen.
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