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Losstagningsmöte
Stockholm
Den 4 okt åkte delar av
Revinges
losstagningsgrupp upp till
Stockholm för att träffa
Sandös dito. Detta har
inte skett sedan två skolor
lades ned så det är
verkligen på tiden. Väl på
plats så väntade vi i
receptionen på MSB
Stockholm. Efter ett slag
ringer det. Det är Sandö
folket som sitter på ett tåg
fortfarande utanför
Söderhamn.
Någon typ av
olycka hade
förstört vårt möte.
Så Jörgen och jag
åt en god lunch
för att sedan åka
tåget hemåt igen.

Oktober 2011

Ny månad och nya händelser. För någon vecka sedan fick jag tillfället aTt vara
med i Amerikansk radio via webben. Det var FireEngeenering som webbsänder
om räddningstjänst och en gång i månaden så sänd losstagningsradio.
Docenten var så snäll och gjorde reklam för denna sändning (tack Docenten) så
jag behöver ju inte säga mer. Det var i alla fall väldigt roligt och smickrande att
bli tillfrågad. Vidare så har det äntligen kommit en losstagningshandbok av
kvalitet. Kommer inte ihåg författarens namn, men den är väldigt bra.
Göran Valentin

Projekt Försvarsmakten
Under hösten kommer jag att vara med
i ett projekt losstagning i
Försvarsmaktens regi. De vill ta fram
ett reglemente/utbildningshandbok för
losstagning av förstärkta fordon. Under
hösten kommer jag att vara i Halmstad
för att göra klippförsök mot div. fordon.
Vi ska börja med Galten. (Se bild).
Tanken är att försöka hitta lösningar för
att skapa tillträde till de skadade efter
en minsprängning motsvarande. Detta
ska dokumenteras och slutligen skrivas
någon typ av handbok. Mer om detta
senare under hösten.

Hembygd Vätgasbil
I USA är man oroad över att stigande bensinpriser ska göra att människor
bygger egna varianter på alternativa drivmedel. Och nyligen upptäckte
brandmän i Texas konstiga flaskor i bilen de kommit till efter en olycka. Det
visade sig att det var en hemmabygd Vätgasbil.
Ett s.k. ”cowboy job”. Ett sånt
ombygnadskit finns att köpa på Internet.

Studie från VTI om mc olyckor på vajerräckesväg
Syftet med studien är inte att se vad som orskar mc
olyckan utan vad som orsakar skadorna på mc
fötraren vid en olycka på vajerräckesväg. de
undersökta olyckorna har mc föraren uteslutande
suttit upp på sin mc. De flesta olyckorna sker på en raksträcka. Vid dödsolyckorna är ett genomgående tema att de har
fastnat på räcket. Vanligaste skadorna är på ben och fötter men de dödliga skadorna är skall/hals/nackskador och öppna
bålskador. Rapporten visar att räckets stolpar kan skuldbeläggas för dessa skador. Inte själva vajern som många
hävdar. Dnr: 2008/0134-27

