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Miljöplan SM veckan 
 
 

Omfattning Åtgärder före Ansvarig 
Åtgärder vid 
skada 

Ansvarig 

Bränslespill vid 
tankning 

Presenning 
Absol 
Uppsamlingskärl 

Servicepersonal 
Miljöchefen 

Torkas upp Servicepersonal 

Oljespill/läckage 
vid service i depå 

Presenning 
Absol 

Servicepersonal 
Miljöchefen 

Torkas upp Servicepersonal 

Bränsleläckage 
vid avkörning/ 
rundslagning 

Absol/Sågspån 
Spade/skyffel 
Hink/tunna 

Miljöchefen 

Sanering 
Asfalt: Absol 
Grus: 
Bortforsling 

Miljöchefen 

Oljeläckage vid 
avkörning/ 
rundslagning 

Absol/Sågspån 
Spade/skyffel 
Hink/tunna 

Miljöchefen 

Sanering 
Asfalt: Absol 
Grus: 
Bortforsling 

Miljöchefen 

Diverse delar 
från tävlingsbil 

Miljöstation om 
möjligt 

Servicepersonal 
Miljöchefen 

Plockas upp 
Miljöansvarig 
sträcka 

Allmänt skräp Soptunnor Miljöchefen Plockas upp Miljöchefen 

Pappersavfall Sorteringskärl Miljöchefen Sortering Miljöchefen 

   
 

 

 
Vid frågor: kontakta miljöchefen. 

Maria Flyding 0708 86 29 32 
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1 PM Depå/Miljö 

 
Följ anvisad väg till depå/serviceplats. I depån är endast tävlingsbilar samt en servicebil per team 
tillåtna. 
SBF´s miljöföreskrifter skall följas. 
 
Miljöstation finns till höger om kanslihuset. 
 
Stickprovskontroller avseende efterlevandet av SBF´s miljöföreskrifter kan förekomma. Dessa 
kontroller dokumenteras och skall signeras av förare. Vid avvikelse rapporteras detta till 
tävlingsdomare. 
 
Nedan följer ett utdrag ur Tävlingsregler RY 3.0. 
 
RY 3.0 DEPÅER, SERVICE OCH REPARATIONER 
- På riksnivå är Service endast tillåten på av arrangören särskilt anvisade serviceplatser, för övriga 
tävlingsformer gäller dessa regler tillsammans med arrangörens inbjudan. 
 
RY 3.1 Servicefordon/Miljö 
Se även G 2.4. 
- Servicefordon måste minst vara utrustade med: 
- Servicepresenning, markskydd, (tät, t.ex. plast), som ska täcka ytan under tävlingsbilen 
- Balja med hällpip (ca 50x50 cm) för uppsamling av vätska 
- Anordning för uppsamling av bränsle vid eventuellt spill under tankning eller dylikt 
- Dunk på minst 10 liter att samla vätskor i 
- Sopsäck 
 
Tävlingsfordonet måste placeras på presenning: 
- Vid all planerad service. 
- Balja, dunk eller annan anordning måste användas så fort risk finns för spill av bränsle eller andra 
vätskor. 
- Varje tävlande ska ha minst en 6 kg brandsläckare väl synlig på sin serviceplats. 
- Serviceplatser måste alltid hållas rena. Vätskor, utbytta delar och andra föremål måste antingen 
tas omhand av ekipaget eller kastas i härför avsedda avfallsbehållare. 
- Skulle förorening uppstå måste besättningen omedelbart rapportera alla relevanta detaljer till 
arrangören. 
- Tvättning av bil är tillåten endast på platser anvisade av arrangören. 
- Brott mot detta bestraffas enligt RY 8.1 
 


