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Uppgiftskatalog med mål för Rappelleringsenhet, SE
1.6.5 Materielkunskap (i)
-känna till vilken materiel som ingår i enheten, samt var den är placerad.
3.5.1 Rappellering nivå 1, takarbete (g) Bemanning: 1
-Man skall kunna arbeta säkert på tak med sträckt lina, samt ha god kunskap om utrustning i takarbetsset.
-kunna säkerhetsinstruktion för takarbete, rappellering.
-ha förståelse för krafterna vid fall och utrustningens hållfasthet.
-kunna göra en dubbelsäkrad infästning.
-kunna koppla ID och ta på sele inom 60 sek.
-kunna koppla upp takarbetssetet med dubbelsäkrad infästning och röra sig med sträckt lina på marken, samt
kunna fira ner sig från olika höjder.
-kunna olika utstegsmetoder.
-med hjälp av takarbetsutbildad person kunna koppla upp takarbetsset och röra sig med sträckt lina
Takarbete

3.5.2 Rappellering nivå 2, kamraträddning (g) Bemanning: 1
-kunna utföra kamraträddning.
-kunna koppla autoblock och ta på sittsele inom 60 sek.
-kunna ta sig ner och upp med hjälp av ID, repsnöre, karbin och nödvändiga knopar (prusikknop och dubbelt
-kunna nedfirning med ID kamraträddning med hjälp av repsnöre, slinga samt genom att bygga en sele av
Kamraträddning

3.5.3 Rappellering nivå 3, stegräddning (g) Bemanning: 1+2
-kunna utföra stegräddning.
-kunna koppla autoblock och ta på sittsele inom 60 sek.
-kunna ta sig ner och upp med hjälp av ID, repsnöre, karbin och nödvändiga knopar (prusikknop och dubbelt
Stegräddning

3.5.4 Rappellering nivå 4, brunnsräddning (g) Bemanning: 1+5
-kunna utföra brunnsräddning.
-kunna koppla autoblock och ta på sele för brunnsräddning inom 60 sek.
-kunna ta sig ner och upp med hjälp av ID, repsnöre, karbin och nödvändiga knopar (prusikknop och dubbelt
-kunna brunnsräddning då insats kräver att räddaren sänks ner med huvudet först.

Brunnsräddning

3.5.5 Rappellering nivå 5, bårräddning (g) Bemanning: 1+5
-kunna utföra bårräddning.
-kunna koppla autoblock och ta på sittsele inom 60 sek.
-kunna ta sig ner och upp med hjälp av ID, repsnöre, karbin och nödvändiga knopar (prusikknop och dubbelt
-kunna avancerad bårräddning.
-kunna påbörja nedfirning av en person inom 120 sek och utföra bårräddning från balkong samt byggnation av
Bårräddning

3.5.6 Rappellering nivå 6, masträddning (g) Bemanning: < Fyll på av Jonas Holmer jkpg>
kunna klättra säkert i kranar och master med hjälp av fallskyddsutrustning
kunna rädda skadad med hjälp av bår från hög höjd.
kunna fira ned skadad med hjälp av bår från hög höjd såsom vindkraftverk och kranar

