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Rekryteringsinformation 
 

Vill du vara med och utvärdera utrymningssäkerheten i en 
hög byggnad i en datagenererad miljö? 

 
Under vecka v.38 genomförs försök i en datagenererad miljö (virtuell miljö) för att 
studera utrymningssäkerheten i en hög byggnad. Studien utförs av Brandteknik och 
riskhantering LTH, och försöket genomförs i en virtuell miljö i en anläggning på 
IKDC. 
 
Medverkan i försöket är frivilligt och du som väljer att delta får 200 kr (efter skatt). 
För att få delta behöver du vara över 18 år. Försöket tar cirka en timme i anspråk. 
Du kan själv välja vilken tid du vill delta genom att boka en tid via en Doodle-lista 
eller via mejl (se information nedan). När du fyller i Doodle-listan ska du uppge 
namn och mobilnummer så att vi kan skicka en påminnelse om tiden samt mer 
information.  
 
Försöken kommer att genomföras följande tider: 
16/9 (måndag) mellan 13.00-20.00 
17/9 (tisdag) mellan 13.00-20.00 
18/9 (onsdag) mellan 08.00-19.00 
19/9 (torsdag) mellan 08.00-19.00 
20/9 (fredag) mellan 08.00-19.00 
21/9 (lördag) mellan 08.00-14.00 
 
I försöket kommer du att vistas i en virtuell miljö som är utformad för att efterlikna 
en hotellbyggnad med 32 våningar. Om du känner illamående när du ser 3D-filmer 
eller blir lätt åksjuk, bör du avstå från att delta i studien.  
 
Innan försöket på börjas kommer varje deltagare att får en kort introduktion till 
försöken samt en kort utbildning i hur man rör sig i den virtuella miljön. Efter 
försöket får du fylla i en enkät och besvara några muntliga frågor. Innan du går 
hem kommer du att få mer information om försöket. 
 
Anmäl ditt intresse så snart du kan via länken i nyheten på hemsidan eller genom 
att mejla till kristin.andree@brand.lth.se det finns endast ett begränsat antal platser. 
Anmäler du dig via mejl så ber vi dig att ange mellan vilka tider du kan delta och 
sedan återkommer med en bekräftelse på vilken tid som är ledig. 
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Vid försökstillfället möter vi upp er i receptionen på IKDC (Ingvar Kamprad 
Designcentrum). Se karten på nästa sida. 
 
Vid frågor skicka gärna ett mail till: daniel.nilsson@brand.lth.se eller 
kristin.andree@brand.lth.se 
 
Vi hoppas verkligen att Du kan komma! 

 


