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God fortsättning. Projekt Grib är i ett sjösättningsläge och de första kurserna har startat.
Nu är det utbildning av instruktörerna och lite finslipning kvar. Jag börjar med ett nytt
projekt runt trafikolyckan och det kommer förhoppningsvis spinna av sig på utbildningen.
Vår tung räddningscontainer är också i slutfasen och kommer i bruk under våren.
Återkommer med bilder hur det blev.
/Göran Valentin

Grib Losstagning
Fortbildningstjänsten

Under våren har ett projekt
startat, där en webbutbildning
runt trafikolycka ska
produceras. Denna kommer
att ligga under
fortbildningstjänsten på MSB.
Under 2017 kom en
fantastiskt bra utbildning runt
Akut omhändertagande ut
och nu är det alltså
trafikolyckans tur. Ni hittar
utbildningarna här
http://msb.samarbeta.se/

Nu har Grib (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i
beredskap) utbildningen startat och jag tänkte passa på att
förklara upplägget runt hur losstagningen i Grib ser ut. Grib är
uppdelat i två kurser. Kurs 1 är uppdelad i kurs 1 A och B. I A
kommer samtliga studerande bli certifierade av hydraul
verktygen för att i kurs B som görs på hemstationen gå igenom
sina egna redskap för trafikolycka samt arbetssätt och roller. I
kurs 2 kommer en grundläggande losstagningsutbildning att
ske. Innehållandes organisation, roller, säkert arbete på väg,
bilteknik (risker), vajerräcken, alternativa drivmedel samt tunga

fordon.

Antal döda i trafik
2017
Under 2017 dog 254
personer i trafiken,
det är lägre än 2016
då 270 personer dog
i trafiken.
(transportstyrelsens
statistik) Vanligaste
olyckan var
singelolyckan 79 st,
mötesolyckan 44 st.

De som ska utbilda i ämnet trafikolycka kommer att utbildas av
MSB i en speciell instruktörsutbildning vilket kommer att
innebära att det kommer vara ett enat budskap inom ämnet på
samtliga utbildningsplatser.
Frågor på utbildningen inom ämnet trafikolycka kan ställas till
undertecknad.
Första kursen startade den 8 januari 2018.

