TILTAKSKORT

Ytre miljø Avinor
Hendelse
Melding inn:
Søl/spill/utslipp av kjemikalier

Tiltak
Varsling
Det skal varsles etter lufthavnens lokale varslingsliste.
Brann- og redningstjenesten
• Rykker ut til skadestedet med miljøhenger/relevant utstyr.
Følgende tiltak er viktig og skal gjøres så raskt som mulig, helst samtidig:
1) Identifiser kilde, type og mengde utslipp
a. Definer og meld aksjonsnivå
b. Registrer spredningsveier som renner, kummer etc.
2) Sikre skadested
a. Avsperr området og iverksett nødvendig brannsikring
b. Stans enhver energikilde som kan anses som en risiko
3) Skadebegrensende tiltak
a. Stopp kilden til forurensning
b. Avgrens/hindre spredning ved å demme inn forurensning ved å benytte fylt/trykksatte vannslanger,
lenser og/eller absorbenter
c. Begrens spredning ved å tette overvannssystem
d. Stopp ytterligere spredning ved å tette ledningsnett. Benytt beredskapskart.
4 Absorbering og opprydding
a. Rengjør flater og overvannssystem ved opp- pumping. Benytt vakuumutstyr som sugebil etc.
b. Bruk absorbenter til opptak. Strøabsorbenter, puter, strømper, lenser.
c. Alt oppsamlet avfall og produkter skal avhendes som farlig avfall.
Ved personskade eller fare for sikkerhet, kommer dette som første prioritet. Ved tilfeller hvor man ikke får stoppet
lekkasjen eller hvor dette tar tid, skal man alltid iverksette tiltak for å forhindre spredning.
Ansvar
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.
Aksjonskort
• Prinsippene for tiltaksgjennomføring av aksjon for det enkelte kjemikalie er beskrevet i aksjonskort for de mest
sannsynlige forurensningskildene ved lufthavnen. Aksjonskortene angir tiltak som effektivt skal forhindre eller
begrense miljøskader. Perm for forurensningsberedskap skal finnes lett tilgjengelig for brann og
redningstjenesten. Aksjonskort ligger som vedlegg.

Annet
Følgende definisjoner av aksjonsnivå 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).
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