Insatser
Skarpa insatser, med goda resultat, har
genomförts i hela SÄRF:s insatsområde.
För att inte störa släckinsatser försöker
personalen komma utanför själva
släckinsatsområdet, något som övas
kontinuerligt.

Utbildning
Samtliga kårer i SÄRF utbildas
av Viskafors RiB om vikten av
omhändertagande av släckvatten.

Utvärdering
MSB:s stöttning har varit betydande för
att metod och materiel kunnat utvecklas.
Idag kan räddningstjänster anskaffa
materielen och arbeta utefter konceptet
till relativt rimliga medel.
Viskafors RiB ser att det finns ytterligare
utvecklingsmöjligheter i arbetet. Pumpar
som kan suga upp vatten ur golvbrunnar
och annan materiel är intressant för
framtiden.
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Kårens bedömning är att alarmering i
ett tidigt skede ökar förutsättningarna
för ett bra resultat. Att komma med
i larmplanen till SOS Alarm så att
utalarmering sker vid brand i byggnad
och risk för utsläpp är viktigt.

Viskafors RiB får även förfrågningar
från andra kommuner som vill veta mer
om konceptet och SÄRF:s arbetssätt.
Personalen föreläser regelbundet om
arbetet med förorenat släckvatten och
utsläpp i mindre vattendrag.

Operativ förmåga
vid utsläpp i miljön

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, som utrustat
Viskafors RiB med bla. tätnings- och
uppsamlingsutrustning samt pumpar.
Vid en insats samlas släckvattnet
i bassänger för senare analys och
värdering om det föreligger behov
av rening innan det släpps vidare till
kommunalt reningsverk.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, arbetar aktivt för att
förhindra spridnig av miljöfarliga utsläpp. En av förbundets RiB-kårer,
Viskafors RiB, har specialkompetens på området och har sedan 2008
arbetat fram metoder för att bryta och styra flöden för att möjliggöra
omhändertagande av förorenat släckvatten.
Bakgrund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, initierade under
2008 ett förprojekt gällande utsläpp
av dieselbränsle från lastbilar som
varit inblandade i trafikolyckor. Ett
antal av dessa olyckor resulterade
i dikeskörningar där bränsletankar
sprungit läck och stora mängder
diesel läckt ut i miljön. Några av
dessa händelser inträffade nära
vattenskyddsområden. Den operativa
ledningen i SÄRF startade upp
ett arbete med syfte att förbättra
räddningstjänstens förmåga att förhindra
spridning av miljöfarliga utsläpp.
Under senare år har även problematiken
med förorenat släckvatten och spridning
av emissioner i mark, luft och vatten
i samband med brandsläckning varit
föremål för granskning. Utsläpp i miljön

i samband med brand har införlivats i
förprojektet.
SÄRF:s engagemang i metodutveckling
av alternativa släckmetoder har visat på
avsevärda miljövinster i samband med
att mängden släckvatten reducerats och
släckningstiden förkortats.
Förorenat släckvatten
Viskafors är en av SÄRF:s 17 kårer med
räddningstjänstpersonal i beredskap.
Under snart tio års tid har kåren arbetat
med att utveckla metoder och materiel
för att möjliggöra omhändertagande av
förorenat släckvatten. Erfarenheter från
övningar och larmsituationer har använts
i anskaffaning av utrutsning samt vid
utveckling av arbetsrutiner.
Mycket av arbetet har möjliggjorts
genom ett samarbetsprojekt med

Utsläpp i miljö
Viskafors RiB har historiskt sett även
haft funktionen att lägga ut länsor i
sjöar och vattendrag vid utsläpp för att
förhindra skador på miljön i SÄRF:s
område.
Under 2008-2010 införskaffade
kåren utrustning och byggde upp en
metodik för att förhindra flöde från
ex. en dikeskörd lastbil med läckande
dieselbränsle.

Metodiken bygger på att fånga in
dieselbränsle i en invallning samt via ett
vattenlås släppa igenom vatten i bäck
eller dike. Detta innebär en stor och
snabb möjlighet att begränsa spridning i
miljön.
Fordon
SÄRF har tillsammans med MSB
specialutrustat ett fordon, en VW
Syncro, samt en släpvagn för dessa
uppdrag.
Utrustning i form av ex. elverk,
våtdammsugare, tätningsmattor- och
barriärer samt pumpgropar finns att
tillgå ihop med ett antal bassänger och
uppsamlingskärl. På bilen finns även
dränkbara länspumpar och ett antal
väskor med utrustning för provtagning.
På släpvagnen finns bassänger, länsor
och absorb material.

