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Nätverk Losstagning träff 3 

Fredrik Stiberg (dagens värd) och Göran Valentin (MSB Revinge) hälsade alla 

välkomna. GV gick igenom dagens program. FS presenterade 

räddningstjänsten Hässleholm.  

Först ut var StorGöteborg som presenterade 

sitt nya utbildningsmaterial i ”Säkert arbete 

på väg”. Många diskussioner följde på detta. 

Vilka skyltar ska användas vid fastgupp? Ska 

hastighetsskylt användas då? Många väntar 

på MSB ska bli klara med sina projekt runt 

detta. Många räddningstjänster ringer till 

Transportstyrelsen och Trafikverket och får 

olika besked vad som gäller. Detta är mycket olyckligt. Utbildningsmaterialet 

ska bli offentligt inom en snar framtid.  

Sedan presenterade Tommy Carnebo från 

Södertörn sitt nya TMA fordon. Fordonet är i 

drift men saknar vattentank just nu. Fordonet 

är unikt i världen. Ska nu rulla en testperiod 

för att sedan utvärderas. Kostnaden ligger på 

ca 500.000:-. Tanken är att TMA delen ska 

vara något som ska kunna hängas på befintliga 

tankbilar. Detta skydd är avsedd för vägar upp till 110km/h.Finns i mindre 

storlekar ex. 50 eller 70 km/h. 

Efter det klev Christian Svahn från Holmatro upp och berättade om sitt arbete 

runt vajerräcken. Ett antal incidenter har inträffat runt vajerräcken. CS 

berättade om Skövde 2009, Borlänge 2009, Robertsfors 2015, Ljungby 2016 

samt Strömstad 2016. Alla incidenterna finns på Holmatros hemsida. 

Sedan åt vi en utsökt lunch med kak/tårtbuffe. 

Efter lunch var det Anders Oskarsson från 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som 

berättade om händelsen i Munkedal som ledde 

fram till en brandmans död. Även efterarbetet 
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gicks igenom. Mycket intressant. Bildspelet från föreläsningen kommer läggas 

upp på www.t-olycka.se. 

Vi avslutade med att se på Rsyds evighetsbil. Anders Malm gick igenom hur de 

använder bilen och vilka vinster detta gett.  

 

GV avslutade dagen och hälsade alla 

välkomna till vårens träff som kanske 

blir i Höganäs. 

http://www.t-olycka.se/

