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DELTAKERE ØNSKES TIL EVAKUERINGSFORSØK 
 
Vil du hjelpe oss med å forbedre sikkerheten til passasjerer til sjøs?  
Vi vil invitere deg til å delta i et spennende og viktig forskningsprosjekt vedrørende sikkerhet 
til sjøs. Forskningsprosjektet ARCEVAC (ARCtic EVACuation), ledes av Institutt for maritime 
studier ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet 
og Universitetet i Greenwich (UoG) i London. Prosjektet er finansiert av MARKOM2020.  
 
ARCEVAC- prosjektet trenger deltakere til en serie landbaserte forsøk, for å undersøke om 
bruk av overlevelsesdrakt har påvirkning på personers ganghastighet og bevegelsesmulighet, 
som igjen vil påvirke hvor effektivt en evakuering av passasjerskip kan gjennomføres. 
 
HVOR: 
Førsøkene vil bli gjennomført på UiT Norges Arktiske Universitet sitt område. 
 
NÅR: 
Forsøkene vil bli gjennomført fra 2 august til 12 august 2018. Det vil bli gjennomført to økter 
hver dag, en om morgenen (09:00 – 12:30) og en om ettermiddagen (13:30 – 17:00). Du velger 
selv tidspunkt. 
 
HVEM: 
Vi ønsker deltakere av begge kjønn, og med forskjellig sosial og kulturell bakgrunn som 

 Er mellom 18 og 70 år, 
 kan gå opp en fire etasjers trapp uten hjelp. 

 
For å ivareta deltakernes sikkerhet, kan dessverre ikke personer som har alvorlig syns- eller 
funksjonshemming delta. 
 
HVA: 
Du vil bli bedt om å  

 kle på deg overlevelsesdrakt,  

 gå gjennom en korridor med eller uten helningsvinkel 

 gå opp og ned en fire etasjers trapp.  
 

Under forsøkene vil noen av deltakerne ha på 
seg overlevelsesdrakt, mens andre vil ha på seg 
vanlige klær. Overlevelsesdraktene som brukes 
vises på bildet.  

 
Alt skal gjennomføres i et normalt tempo, så 
det er IKKE en konkurranse om å være raskest. 
Du vil ikke bli utsatt for noe som kan gå ut over 
din sikkerhet. 
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Forsøkene blir spilt inn på video, og etter hver del av forsøkene vil du bli bedt om å fullføre et 
kort spørreskjema om hvordan du opplevde å gjennomføre de ulike øvelsene. 
 
PREMIERING FOR DELTAKELSE 
Alle deltakere vil delta i en premietrekning, som gjennomføres når forsøkene er avsluttet. Du 
kan blant annet vinne: 
 

 VIP pakke (corporate hospitality box) for en TIL eliteserie-kamp på deres 
hjemmestadion (Alfheim),  

 1 time i en Boeing 737-800 flysimulator i Tromsø 

 1 time i bevegelig skipsbrosimulator i Tromsø 

 overlevelsesdrakt  

 …med mere 
 
HVA SKAL JEG HA PÅ MEG? 
Forsøkene gjennomføres i august, og vi anbefaler at du har på deg praktiske og lette 
sommerklær. Noen av deltakerne skal ha på seg overlevelsesdrakt, så ikke ha på for mye klær. 
Kvinner bør ikke ha på seg kjole eller skjørt.  
 
Bruk lave praktiske sko, og ikke høye hæler eller sandaler. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
INFORMERT SAMTYKKE, RETT TIL Å TREKKE SEG OG KONFIDENSIALITET  
Det er frivillig å delta. Deltakerne kan til enhver tid trekke seg fra forsøkene og trenger ikke å 
oppgi årsaken til dette. Alle data knyttet til din deltakelse i forsøkene blir lagret anonymt, og 
eventuelle personopplysninger som samles inn under rekrutteringsprosessen (f.eks. E-
postadresse) vil bli slettet etter at rekrutteringskampanjen er gjennomført. 
 
På selve forsøksdagen vil du bli bedt om å signere et informasjonsskriv hvor du gir ditt 
informerte samtykke. Dette informasjonsskrivet vil du kunne finne på www.hvl.no/arcevac . 
Vennligst les gjennom dette før ankomst, slik at du er kjent med innholdet.  
 
Prosjektet er meldt inn til NSD - Norsk senter for forskningsdata (prosjekt nummer: 59548). 

http://www.hvl.no/arcevac
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Har du spørsmål om selve forsøkene vi ønsker deltakere til, ta kontakt med Bjørn Morten 
Batalden, mobil: 916 64 605. Har du spørsmål om ARVECAC-prosjektet, ta kontakt med 
prosjektleder Helle A. Oltedal, mobil: 938 26 187. Vår e-mail adresse er arcevac@hvl.no  
 
HVORDAN FINNE FREM 
Deltakerne registreres på parkeringsområdet som vises i bildet nedenfor. Vårt personale vil 

ha på seg gul refleksvest.  

Adressen er Huginbakken 11, 9019 Tromsø.  

Det er gratis parkering for alle deltakere under forsøket.  

Du kan ta buss for å komme til området, blant annet buss nummer 20, 21, 22, 23, 27, 29, 
32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 100, 150, 160, 105, 425, 430, avhengig av hvor du reiser fra. Du 
kan finne mer informasjon om offentlig transport her: 
https://www.tromskortet.no/ 
 

 

 
 
Vi setter stor pris på din hjelp og ser frem til å møte deg.  
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