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Nätverksmöte Losstagning 7
Göran Valentin hälsade alla
välkomna till nätverksmöte
losstagning 7 på Arlanda. Dagens
program visades och Henrik
Berglind från MSB Karlstad,
berättade lite om det nya upplägget
med att MSB ansvarar för
nätverket. Detta ska fortsätta vara
ett kunskapsutbyte mellan MSB och
räddningstjänsterna.
Gruppen diskuterade om vi ska ha
ett eller två möten/år då tung räddningsmötet hålls på hösten. Efter röstning vill
majoriteten att på våren hålls det ett losstagning personbilsmöte och på hösten blir det
tung räddning. Eventuellt kan GV arrangera ett möte på hösten ex. ett studiebesök
motsvarande.
GV informerade om att MSB:s webbutbildning i trafikdirigering är nu klar och offentlig.
Den ligger än inte på fortbildningstjänsten än men på MSB:s hemsida.
https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Vagledningar-raddningstjanst/Sakerhet-ivagtrafikmiljo/
Erik Egardt informerade om vägledning i hanterandet av vajerräcken nu börjar bli klart,
illustrationer håller på och läggas till.
Yvonne Näsman och Göran informerade om ett EU möte under förra veckan som
handlade om alternativa drivmedel. Länderna delade med sig av forskning och riktlinjer.
Tommy Carnebo (Södertörns
räddningstjänst) fortsatte med att berätta
om hur de arbetar med snabbuttag.
Tommy visade hur uttag kan ske från
framsätet samt baksätet. Problem och
lösningar.
Erik E. pratade om problem med CNG
fordon. Erik gick igenom de explosioner
(kärldelningar) som inträffat i Sverige.
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Vilka risker det finns med en flaska som blivit påverkad av en
explosion eller stötar. En het zon på 150 m (tunga fordon)
bygger på splitterrisken. Ett antal sopbilar har exploderat pga.
av skadade flaskor. Ett antal exempel visades hur
räddningstjänsterna kan lösa situationen när de misstänker att
en flaska är skadad och trycket finns kvar.
Demontering av smältsäkring, aktivering av smältsäkringen,
gänga ur ventilen, fackla av eller beskjutning.
En fin lunch utspisades.

Tobias Bjärkvik visade sina planer om hur vi ska kunna lyfta
ned bilar från sida till hjul.

Anders Johansson RSG tar upp problematiken runt
elsäten. Ett försök har startat tillsammans med
Volvo där man med hjälp av kabel kopplar in ström
från batteriet (elverktyg) till sätet och kör med
batteriet.
Christian Svahn visade lite tankar runt
problematiken med metoden Dash lift.
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Göran V, Karen Bjerregaard MSB Revinge och Jörgen Björk Rsyd visade hjälpmedel för
att underlätta i arbetet med uttag. Både glidbrädor samt PAX boa visades.
GV och Henrik avslutade mötet och nästa möte kommer till våren. GV uppmanade alla
att komma in med feedback på platsen, lokalen samt att komma med förslag till innehåll.

Göran Valentin
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