UPPDATERAD 100518 Arbetsutgåva

Uppgiftskatalog med mål för Miljöräddningsenhet Vättern, SE
1.6.5 Materielkunskap (i)
-känna till vilken materiel som ingår i enheten, samt var den är placerad.
4.2.2 Oljeskada i kommunalt vatten (g) Bemanning: 1+3
-med båt klara att länsa in ett fritt oljebälte samt ankra upp detsamma.
-med båt klara att länsa in ett drivande oljebälte mot strand.
-klara av att lägga ut läns som strandskydd vid särskilt skyddsvärt strandområde samt kunna ankra upp
-kunna stoppa ett oljeflöde i strömmande vatten med hjälp av spänd vajer/lina över vattendraget samt därefter
hänga på en fri läns under.
Inlänsning i sjöar och vattendrag

4.2.4 Oljeskada i hög sjö (g) Bemanning:
4.2.6 Oljeskada med brandfarlig vara (g) Bemanning:
4.5.1 Miljöräddning, statligt vatten (i)
-ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter att utföra miljöräddning för statlig räddningstjänst.
-känna till ansvarsområdena för statlig respektive kommunal räddningstjänst.
-ha kännedom om oljors spridning i vatten.
-ha kännedom om risker för vattenförorening.
-kunna manövrera miljöräddningsbåt.
-kunna sammankoppla förekommande länstyper.
-inneha erforderlig nautisk kompetens för framförande av miljöräddningsbåt (kunna ange position i longitud
och latitud, kunna lägga en kurs bäring och riktning, kunna hantera kompassen, kunna använda sig av sjökort
-inneha VHF-certifikat (gäller berörda )
-känna till principen för oljeavskiljare samt kunna utnyttja principen vid upptagning och avskiljning av olja.
-känna till möjligheter och begränsningar med sorptionsmedel för land och i vatten.
4.5.2 Miljöräddning, statligt vatten nivå 1 (g) Bemanning: 1+5
-med miljöräddningsbåt kunna påbörja inlänsning av ett fritt oljebälte samt uppankring av detsamma inom 120
-med miljöräddningsbåt klara att länsa in ett drivande oljebälte mot strand.
-klara av att lägga ut läns som strandskydd vid särskilt skyddsvärt strandområde samt kunna ankra upp
-kunna stoppa ett oljeflöde i strömmande vatten med hjälp av spänd vajer/lina över vattendraget samt därefter
hänga på en fri läns under.
Miljöräddningsinsats i statliga vatten enligt avtal med kustbevakningen

