Inbjudan till RäddSam F:s informationstillfälle kring
brandbilsolyckor
Under 2012 och 2013 inträffade två trafikolyckor där brandmän omkom i samband med
utryckningskörning. Med anledning av de olyckorna har MSB låtit Mattias Sjöström,
Räddningstjänsten Halmstad, undersöka den senaste tidens trafikolyckor med brandbilar.
Utredningen som skett tillsammans med bland annat Trafikverket har identifierat ett antal
intressanta frågeställningar kring utryckningskörning med tunga fordon.
Utifrån detta har RäddSamF bjudit in Mattias Sjöström att redovisa sin undersökning och de
förändringsförslag som olika myndigheter och organisationer diskuterar.
Mattias redovisning kommer ske vid två olika tillfällen samma dag eftersom målgrupperna är olika.
Målgrupp
Informationstillfället riktar sig till räddningschefer, personal inom RäddSamF som ansvarar för
inköp av brandfordon alternativt utbildar brandpersonal i fordons- och körteknik.
Syfte/mål
Målgruppen ska få möjlighet att ta del av utredningens slutsatser och få kännedom om
förändringsförslag som myndigheter och organisationer diskuterar med anledning av de inträffade
händelserna.
Innehåll

Redovisning av undersökning brandbilsolyckor.
Datum och tidsfördelning





Informationstillfället är den 10 februari 2015.
Informationen börjar kl 14:00 och avslutas kl 16:00.
Observera att utbildningstillfället för fordonsförare, fackliga representanter och övriga som
är intresserade av utredningens slutsatser sker samma dag, fast mellan klockan 17:00 och
19:00.

Utbildningsplats
Utbildningstillfället sker i lektionssalen på brandstationen i Jönköping.
Kostnad

Utbildningsdagen är kostnadsfri för personal inom RäddSamF.
Anmälan
Ska ske senast 6 februari 2015 via RäddSamFs hemsida.

Väl mött
Pär Liljekvist, Räddningstjänsten Värnamo
Mattias Sjöström, Räddningstjänsten Halmstad
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