Case

HENDELSE I TUNNEL
MARKØRSPILL



Les grundig gjennom hele casen før du starter



Finn et sted/adresse som egner seg for denne casen



Om det er hensiktsmessig og mulig, ha et kart tilgjengelig



Casen starter med at du ringer nummeret du har fått oppgitt og gir den
korte beskrivelsen du finner under punkt B



Operatøren(e) vil stille deg spørsmål beskrevet på kortet. Dine svar er
markert i blått



Informasjonsinnhentingen skal skje ved at operatøren må etterspørre
alle svar markert i blått – du skal altså tilby minst mulig før det
etterspørres

A – Scenario
Melder sier at en bil har kjørt inn i fjellveggen inne i en tunnel. Føreren er
ute av bilen, men det er mye røyk inne i tunnelen. Føreren har med seg to
barn. Melder er ikke kjent i området og tror han er kommet nesten
halvveis i Byfjord/ Haugesundstunnelen. Innringer hoster og syns det er
ubehagelig å puste. Det er dårlig sikt og han sitter inne i bilen. Det har
dannet seg kø den i nordgående retning. Sørgående passerer biler sakte.
Han har litt smerter i nakken og airbaggen er utløst. Antatt hastighet er
65 km/ t.

B – Innledende melding -

Melder sier at han har kjørt i fjellveggen midt inne i xxxxxx tunnel og det
røyker fra bilen.
Melder nr 2 melder om at bilen foran har gått i fjellveggen og at han går
bort til bilen. Ingen andre biler involvert.
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Case

HENDELSE I TUNNEL
Innledende spørsmål

1. Adresse / sted / kommune / posisjon? Finn et sted i ditt distrikt
2. Telefonnummer? XXX XX XXX
Formidle at innringer blir satt i konferanse med de andre sentralene og
gjengi innhentet informasjon

Felles avklaringer
1. Hva slags hendelse: Motorstopp, brann, ulykke med
personskade(r), farlig stoff? En bil har gått i fjellveggen, tre
personer i bilen. Kjørte 60 km/ t. airbagger utløst. Røyker fra
panseret. El bil.
2. Hvilken retning? Nordgående / sørgående løp? Nordgående
kjørefelt.
3. Hvilken type kjøretøy (el bil / gassdrevet / reg.nr)? EL………
4. Ca. hvor i tunnelen? Er nesten i bunn. Ser melder nødrom /
nødutganger / tverrslag / annen merking? Ser en nødrom.
5. Hvordan går trafikken? Full stans, saktegående, som normalt
i andre felt? Bilene står i nordgående felt. Kjører sakte i
andre felt.
6. Ved brann - hvilken retning blåser eventuelt røyken? Usikker.
7. Er farlig stoff involvert? Nei

Hvis ja - fortsett utspørring fra kolonne «Transportmidler» i
verktøyet «CBRNE»

Helse
Er alle våkne og kan snakke? Ja.
Tungt å puste, en del røyk i tunnelen. Alder 35 år. Litt smerter i nakken.
Barn gråter med er våkne og klare. Kjørte i veggen, men hadde ikke
bråstopp.
Fortsett utspørring og rådgivning iht. aktuelt oppslagskort i Norsk indeks
for medisinsk nødhjelp.
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