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Gabriel har tidigare kontaktats om att bistå projektet med sina expertkunskaper och har
med anledning av detta kommit med synpunkter på det som hittills genomförts, utifrån
tillsänt material, och pekat på vissa brister.
För att mer ingående diskutera det som genomförts och också hur man bör gå vidare i
projektet för att uppnå dess syfte träffade Anita och Anne B Gabriel .
Gabriel har bland annat framfört att problemanalysen inte är tillräckligt omfattande och att
problembeskrivningen därmed inte heller är tillräckligt konkret. Vilket målbeteende vill vi
uppnå och hur når vi dit.
En fördjupad problemanalys behövs och denna måste sedan förankras hos väghållarna så
att alla är överens vilka frågeställningar som ska besvaras.
En grund för problemanalysen bör vara de förstudier som har genomförts i inledningen av
projektet. En mer konkret beskrivning av vad som kommit ut av dessa behövs.
En djupare beteendeanalys behövs. Vad är det trafikanten ser allteftersom denne kommer
närmare vägarbetsplatsen? Hur uppfattar och agerar/reagerar trafikanten på detta?
När det gäller olika typer av ljus som används i samband med vägarbete så framhöll
Gabriel att fast ljus bör användas för vägledning medan blinkande ljus endast är till för
uppmärksamhet.
Gabriel framhöll också att det är viktigt att titta på samverkan mellan alla komponenter.
Hur ska helheten förändras så att man får det målbeteende hos trafikanten som
eftersträvas?
Skapa små beteendemodeller
Dokumentera uppställningar på olika avstånd i dagsljus och i mörker med digitalkamera.
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Vad är ett trafiksäkert beteende?
Det man troligen vill uppnå är en kontrollerad hastighetssänkning där man i tid börjar
anpassa hastigheten och retarderar mjukt, kanske till en miniminivå för att sedan öka
hastigheten något.
Gabriel gjorde liknelsen med att köra mot en vägg, där man ju tvingas att bromsa ned.
Först när man är framme vid väggen ser man öppningen man ska köra igenom och kan då
öka hastigheten något.
Gabriel kan tänka sig att ställa upp som expertstöd och bollplank i detta arbete. Hade dock
helst sett att det fanns en beteendevetare/psykolog som kunde arbeta operativt i projektet
och vara den som han hade kontakt med. Anita och Anne undersöker möjligheten att få
med en sådan, men väldigt få om ens någon finns troligen att tillgå.
Ett möte med projektets styr- och arbetsgrupp är sedan tidigare inplanerat till den 3/9 i
Oslo. Gabriel har inte möjlighet att närvara. Anita och Anne sätter ihop en skiss över det
fortsatta arbetet utifrån diskussionerna med Gabriel inför mötet. Skickas till Gabriel senast
den 28/8 för synpunkter.
Viktigt att skissen innehåller konkreta förslag med motiveringar.
Genomförandet av den fördjupade problemanalysen kommer att innebära att
fullskalestudier inte kan genomförs i oktober som tidigare planerat.

