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LOSSTAGNING

Inledning
Efter att nu ha kommit tillbaka till Revinge och
börjat att vistas på sin arbetsplats igen så är det
väl dags att börja göra någon nytta.

Vidare fortsätter jag med att besvara frågan om vi
fortfarande ska koppla bort strömmen på bilen
eller ej.

Det är två projekt som kommer att börja under
/ Göran Valentin
hösten. Dels ett projekt om bussar, dels ett projekt
om personbilar. Projekten redovisas nedan.

Ska vi låta eleverna leta efter batteriet eller ej?

Projekt Buss
•

Nya busskonstruktioner på marknaden
som påverkar metod/teknik ex rostfritt
stål, dubbeldäckare samt gasbussar.

Vi kommer att försöka hitta en dubbeldäckare under
hösten och göra evakueringsförsök med denna.
Vidare är tanken att se på konstruktionen med
gasbussar och de speciella problem som
räddningstjänsten kan få av detta.
Utveckla taktik, metod och teknik för att snabbt kunna
genomföra en effektiv och säker räddningsinsats vid
krasch med buss (dubbeldäckare, gasbuss)
Vill ni ha mer information, kontakta Göran V.

Sedan gammal rutin så strävar vi alltid efter att
göra bilen strömlös genom att koppla bort
batteriet. Anledningen till detta har varit en tro att
man stänger ned säkerhetssystemen på fordonet.
Idag vet vi att detta inte är fallet. Många
säkerhetssystem har egna små batterier eller
också så kan systemen lagra ström upp till flera
timmar efter bortkoppling av batteriet. 40 % av alla
nyproducerade bilar har batteriet utanför
motorrummet, vilket gör att det kan finnas nästan
var som helst. Vidare kan det finnas upp till 3
batterier i samma bil idag som driver olika system.
Detta gör att det är svårt att hitta batteriet och
skulle man hitta det, hur vet man att bilen är helt
strömlös?

Projekt Personbil
Jämförande studier på Srv losstagning/Dragmetoden/
ny teknik/ på bil stående, bil på sida samt bil på tak
Till dessa studier åtgår 5 personbilar/moment totalt
antal för hela studien 45 personbilar.
Kvalitetssäkra losstagningsmetoderna inom MSB (
taktik/teknik och metod ) och minimera
evakueringstiden för den drabbade.
Vill ni ha mer information, kontakta Göran V.

Detta gör att ett par räddningstjänster har slutat
helt att leta efter batteriet. Vad är då vinsten att
göra bilen strömlös? Brandfaran.
Hur lär vi ut idag? Säkerhetsansvarige ska lägga
max en minut på att försöka lokalisera batteriet för
att göra det strömlöst. Går inte detta, anmäl till RL
och arbeta med hög brandsäkerhet dvs. ha fylld
slang i närheten.
I nästa nummer kommer jag att ta upp
batteriavskiljare.

