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6-7. kafli

Varnaraðgerðir við leka og 
mælitæki

6. kafli

Aðgerðir á vettvangi

– Stundum eru aðgerðir á vettvangi ekki 
tengdar lekanum sjálfum eða 
staðsetningu hans, heldur einnig 
aðgerðir eins og að byggja stíflur, soga 
upp, framræsa, sprauta úða ofl. 
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Uppsog. 

– Uppsogsefni eru mismunandi gagnvart 
því hvort þau taki allan vökva eða ekki 
t.d. vatn. Ýmis efni má nota til þess t.d. 
sag, kattarsandur, husl(niðurtættur 
pappír) og  tilbúnum efnum. 

Stífla

– Þegar tekin er ákvörðun um að stífla 
skiptir magn lekans miklu máli. 

– Einnig skiptir máli hvort að lekinn á sér 
stað í jarðveg eða út í læk eða árfarveg

Veita framhjá. 

– Næstum allt er hægt að nota til að   
veita framhjá eins og jarðvegur , 
sandur, uppsogsefni, slöngur og 
segldúka.

– Einnig er hægt að grafa gryfju með 
skóflum eða tækjum nægjanlega stóra 
fyrir efnið sem lekur. 
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Útþynning og vatnsúði

• Útþynning
• Ef efnið er vatnsleysanlegt og hefur runnið 

út í læk þá þarf kannski eina lausnin að 
bæta vatni í.  Samt er þessi aðferð ekki 
ásættanleg lengur t.d. með bensín og olíur 
sem eru ekki vatnsleysanleg

• Vatnsúði
• Notkun á vatnsúða getur verið nauðsynlegt 

til að sprauta niður gasský þar sem að það 
nálgast t.d. elliheimili sem ekki er hægt að 
rýma

Ýmislegt
• Fjarstýrðir lokar

– Á sumum flutningabílum eru fjarstýrðir 
lokar sem stundum loka sjálfir þegar 
eldur kviknar.  Einnig er hægt að loka 
þeim handvirkt. 

• Hindra uppgufun
– Gott er að nota froðu til að hindra 

uppgufun efna.  Taka verður tillit til 
efnisins þegar ákvörðun er tekin um 
hvers konar froðu skal nota.

Loftmæling.

– Notkun á loftmælum er eitt það allra 
mikilvægasta sem þarf að framkvæma í
byrjun.  Það er það sem tryggir að allir 
haldi lífi

– Loftmælarnir geta mælt, Co í loftinu, 
eldfimar lofttegundir, súrefnisprósentu 
og eina eða tvær eitraðar lofttegundir. 
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Ýmiskonar dælur

Lokunarbúnaður

Lokunarbúnaður 
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Umhverfismál

7.kafli

Umhverfismál

• Inngangur
• Viðhorf
• Umhverfismál almennt

– Helstu umhverfisvandamál heimsins
– Umhverfisstarf í fyrirtækjum og 

stofnunum
– Umhverfisþættir í daglegu lífi og starfi
– Staðardagskrá 21

Umhverfismál

• Inngangur
– Farin að skipa æ stærri og mikilvægari 

sess í þjóðfélaginu
– Á einungis eftir að aukast í framtíðinni
– Slökkviliðsmenn þurfa að tileinka sér 

þessi viðhorf
– Mengunaróhöpp hafa áhrif á umhverfi 

okkar
– Almenningur, fjölmiðlar og 

stjórnmálamenn taka eftir og fylgjast 
með
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Umhverfismál

• Viðhorf
– Nýr og öðruvísi hugsanagangur 
– Hafa samráð við aðila eins og 

heilbrigðiseftirlit og Umhverfisstofnun
– Á bæði við eldsútköll sem og 

mengunaróhöpp
– Hugsunin í dag við slökkvistarf 

einkennist af því að framkvæma strax 
og síðan fara að velta afleiðingunum 
fyrir sér

Umhverfismál

• Helstu umhverfisvandamál heimsins
– Gróðurhúsaáhrif

• Losun kolefna út í andrúmsloftið sem geta 
leitt til breytinga á veðurfar

Umhverfismál

• Þynning ósonlagsins
– Er af völdum lífrænna halógen-

sambanda
– Valda niðurbroti ósonsameinda
– Ein klórfrumeind getur eyðilagt mörg 

þúsund ósonsameindir
– Hættulegir hlutar af geislum sólar 

sleppa í gegn
– Aukin tíðni krabbameins
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Umhverfismál

Umhverfismál

• Þrávirk lífræn efni
– Hafa flest slæm áhrif á umhverfið okkar

• DDT, HCB, TBT sem eru varnarefni
• PCB (iðnaðarefni)
• Díoxín (aukaafurðir við aðra framleiðslu)

– Flest þessara efna
• Brotna seint niður í náttúrunni (framandi)
• Eru skaðleg lífverum í mjög litlu magni
• Innihalda klór

Umhverfismál

– Þrávirk lífræn efni
• Leysast upp í fitu en ekki vatni og safnast 

þess vegna fyrir í fituríkum líffærum t.d lifur
• Safnast upp í fæðukeðjunni í efstu 

fæðuþrepunum (t.d. Manninum)
• Safnast upp í grennd við Norðurskautið og 

Suðurskautið, jafnvel þó að þau hafi aldrei 
verið í notkun á þeim stöðum (hnatteiming)
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Umhverfismál

• Umhverfisstarf í fyrirtækjum og 
stofnunum
– Felst ekki bara í snyrtilegu umhverfi
– Stór hluti vandamála heimsins er 

afleiðing af misnotkun og rangri notkun 
á auðæfum heimsins.

– Fyrirtæki og stofnanir þurfa að 
skipuleggja sín máli

– Búa til umhverfisstefnu

Umhverfismál

• Umhverfisstefna
– Yfirlit yfir ferla
– Notkun hráefna, 

hjálparefna, orku 
og vatns

– Meðhöndlun 
úrgangs

– Innkaup og 
flutningar

– Vinnuumhverfi

– Skrásetning og 
gæðaeftirlit

– Samskipti innan 
fyrirtækis

– Samskipti við 
hagsmunaaðila

– Lög og reglugerðir

Umhverfismál

• Umhverfisþættir í daglegu lífi og 
starfi
– Breyta þarf þeirri hugsun að það þó að 

ég sem einstaklingur breyti einhverju þá 
skiptir það ekki máli

– Margt lítið gerir eitt stórt og 
einhversstaðar verðum við að byrja
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Umhverfismál

• Hvað getum við 
gert
– Bæta nýtingu 

pappírs
– Hætta að nota 

einnota drykkjarílát
– Slökkva ljós
– Breyta ferðamáta 

til og frá vinnu
– Græn innkaup

– Aukið starfsmanna-
lýðræði

– Hitastig, rakastig, 
hávaði, blóm, 
leikfimi o.fl.

Einblínt á „rörendalausnir“

Umhverfismál

• Staðardagskrá 21
– Forskrift að sjálfbærri þróun einstakra 

samfélaga á 21.öldinni
– Vistfræðilegir, efnahagslegir og 

félagslegir þættir
– Öllum sveitarstjórnum ber að koma sér 

upp Staðardagskrá 21


