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Allerede neste uke starter testingen med 
frivillige deltakere. Hensikten er å observere 
bevegelsene deres.
 
Petter Klund
petter.klund@h-avis.no

Haugesund: – Jeg vet at vi 
skal prøve å rømme, samt å ta 
på oss noen drakter. Utover det 
vet jeg ingenting, men jeg er 
veldig nysgjerrig på dette pro-
sjektet, sier administrasjons-
medarbeider ved Høgskolen på 
Vestlandet (HVL), Terje Rudi 
før onsdagens testløp på ResQ 
sitt treningsanlegg.

Grunnen til at gjennomfø-
ringsopplegget er såpass hem-
melig er på grunn av at pro-
sjektleder Helle Oltedal ikke vil 
at deltakerne skal lære seg be-
vegelsesmønstrene på forhånd.

I likhet med åtte andre delta-
kere, er han en av de første som 
får æren av å gå gjennom den 
20 grader skeive gangen som 
skal forestille et synkende skip. 
Hensikten med prosjektet er å 
observere deltakernes bevegel-
ser.

– Når vi har gjennomsnitts-
hastigheten til en typisk passa-
sjer, kan vi bedre simulere 
hvordan en evakuering vil fore-
gå, sier prosjektleder Helle Ol-
tedal.

Først i verden
Forskningsprosjektet startet al-
lerede i 2017. Nå skal høgskolen 
samarbeide med Universitetet i 

Tromsø, Universitetet i Green-
wich og hurtigruten. Oltedal 
hevder at prosjektet er unikt på 
verdensbasis.

– Vi er første i verden som 
gjør dette forsøket med en kor-
ridor som er 36 meter lang. Som 
vi vet om har det kun vært en 
lignende studie i Canada, der 
de brukte en ti meter lang kor-
ridor. Utenom det har det kun 
blitt utført lignende studier på 
land, forteller hun til Hauge-
sunds Avis.

Allerede onsdag 10. april star-
ter prosjektet med frivillige del-
takere. 

Hun oppfordrer flere til å 
melde seg på.

– Kan bruke  
observasjonen
En av deltakerne mener at man 
kan få mye ut av å observere 

deltakernes bevegelser og ad-
ferd gjennom korridoren.

– Om flere av deltakerne støt-
ter seg til veggen, er det ganske 
åpenbart at man må gjøre noen 
forandringer med designet. Jeg 
tror det blir viktig å munne ut 
den informasjonen man inn-
henter ved denne studien, sier 
Per Nygaard.

– a walk in the park
Flere av testdeltakerne opplev-
de ikke onsdagens utfordring 
som særlig utfordrende. På 
spørsmål om det var vanskelig 
å holde seg på beina, fikk Hau-
gesunds Avis et kontant nei til 
svar.

– Den var veldig statisk og 
stabil. På forhånd hadde jeg 
trodd at den skulle bevege seg, 
så da ble det en «walk in the 
park». Om man har en aktiv 
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livsstil, vil jeg ikke tro at noen 
har problemer med dette, sier 
Per Nygaard.

Stipendiat ved HVL Viet 
Dung Vu visste noe om hva som 
skulle skje på forhånd, både på 
godt og vondt.

– Det gjør det litt mindre gøy, 
men det var vanskeligere enn 
jeg trodde, sier han.

Se video på h-aviS.no

Skal forske på passasjerers bevegelser ved skipsulykker

Ønsker flere frivillige
utgang: Viet Dung Vu er på vei ut av den 36 meter lange korridoren.  FOtO: Petter Klund

i Full dressur: Testdeltakerne gjør seg 
klare til å teste forskningsprosjektet som starter 
for alvor neste uke.

inFOrMasJOn: Prosjektleder Helle Oltedal 
informerer testdeltakerne om hva som skal skje. 

Navs statistikksjef mener regje-
ringens regelinnstramming for 
arbeidsavklaringspenger utvil-
somt har ført til at mange flere 
trenger sosialhjelp.
arBeidsliv: I en kronikk skriver statis-
tikksjef Ulf Andersen at det er blitt 3.100 
flere sosialhjelpsmottakere med det nye 

AAP-regelverket. Beregningen er basert 
på foreløpige tall fra Statistisk sentral-
byrå, og Nav vil gjøre mer dyptgående 
analyser av effekten av AAP-innstram-
mingen i løpet av 2019.

– Det store spørsmålet i debatten har 
vært om regelendringen har ført til at 
flere går over på sosialhjelp. Den har 
utvilsomt gjort det, skriver Andersen.

Arbeidsavklaringspenger er en tryg-
deytelse finansiert av staten, mens øko-
nomisk sosialhjelp utbetales av kom-
munene. Nav har derfor også regnet på 
utgiftsøkningen kommunene har hatt 
som følge av innstrammingen. Fra 2017 
til 2018 økte utgiftene til sosialhjelp i 
Norge med rundt 500 millioner kroner. 
En tredel av økningen gjelder tidligere 

AAP-mottakere som har havnet på sosi-
alhjelp.

Dagsavisen har vært i kontakt med Ar-
beids- og sosialdepartementet om sa-
ken. Statssekretær Guro Angell Gimse 
(H) sier departementet er i dialog med 
KS for å kartlegge i hvilken grad AAP-
endringene har betydning for kommu-
nenes utgifter.  (NTB)

Flere får sosialhjelp etter strengere aaP-regler


