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Blank page (if the project starts on a right page).



Hvis man skal fra ett sted i byen til et annet sted, reiser en med kollektivtransport. 
Men hvordan vite hvor langt det er å gå til stoppested? 
Er det hindringer på veien? 
Kommer en frem med rullestol?
Fins det alternative reisemåter hvis en har vanskelig for å bevege seg og vil ha kortest mulig gå avstand?
Hvor finner en informasjon om tilgjengelighet?
Hva hvis en ønsker å oppleve noe på veien?
Hvis en må bytte transport for eksempel på jernbanetorget, hvor langt er det å gå mellom perrongene? Hvor er stoppestedet?
Hvis en befinner seg i et uoversiktelig og ukjent miljø og skal finne veien?
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Kvalitativ kollektivtransport 

Når en tenker på kollektivtransport generelt, tenker man 
transportvogner, konduktør, kontrolør, service og 
vedlikeholdssystem, veier, skinner, stoppested, finansiering 
osv. 
Dette prosjektet tar for seg kollektivtransport i et videre 
systemperspektiv som innehar omliggende informasjon og vil 
gi den reisende informasjon om hva som befinner seg nær  
stoppestedene, hva gjelder butikker, severdigheter, hindring-
er osv. 

T

Trikkestopp Majorstuen Trikkestopp Majorstuen

Informasjon om avganger

Sanntidsopplysning

Veidekke

Ledelinjesystem for blinde og svaksynte

Avstand mellom perrong og vogn

Høydeforskjell mellom perrong og vogn

Lyd-dusj

Hindringer

Bredde på perrong

Billettautomat på perrong

Helling på vei / fortau / perrong

Tilrettelakt for rullende

Asfalt

2 meter før hindring

30 - 40 cm front og bakdør, 20 cm midt

25 cm

3 grader i kjørerettning, 0 grader mot fortauskant

Stoppested på trafikk-øy. Trafikk på begge sider. 

Se transportkart

Ingen

Ingen

Ingen

H & M Bogstadveien

Bogstadveien 26-28
0355 Oslo

mand-fred 09 - 18
lørd 10 - 17
www.hm.com

Blindeforbundet

Sporveisgata 10
0355 Oslo

mand-fred 09 - 16
www.blindeforbundet.no

Majorstuen11Majorstuen

Trikkestopp Majorstuen

Samtidig vil det kunne gi informasjon om enkleste reiserute 
i forhold til behovet til brukeren. Det vil gi reklame for hvert 
enkelt stoppested og og vil gi den reisende bedre tilgang til 
unike opplevelser som en ikke finner samlet i noen andre 
informasjonskanaler. 
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Navigasjon
for

blinde

Transport

kollektivtransport

Taxi

Biler med sjåfør

Organinasjon Blindeforbundet

Staten

Regjeringen

Samferdselsdepartementet

Gatebelysning

Brøyting / Snømåking

Kollektivtransport

Ruter #
Sanntidsinformasjon

Trafikanten

Tabeller

Rutetider

Generell Informasjon

Advarsler

Offentlige toaletter

Oppmerking / Skilting

Renhold

Veg /Fortau

Støy

Økonomi

Lovverket

Økonomi

Fylkeskommunen
Kommunen

Økonomi

Kultur

Fysiologiske behov

Underholdning

TV

Multimedia

Spill

Kino

Teater

Sosial kontakt

Mobil

Internett

Cafè

Bekledning

Butikk

Vask

Lagring

Hyigene

Kost

Losji

Mosjon
Gå tur

Trene

Ferie / Fritid

Båt

Ski

Bade

Reise

Kulturelle opplevelser

Hjelpemiddelsentralen Tekniske hjelpemidler

Hjelpemidler

Blinde stokk

Ledelinjesystemet

Tekstur / Relieff

Blindeskrift

GPS

Dasy spiller

Talking signs

Lyd dusj

Talesynteser

Sanntidsinformasjon

+Mobiltelefon

Førerhund

Ledsager

Hindringer

Parkerte biler

Kanter

Reklamemontere

Vær / Føre

Ikke kontrast

Interaksjon

Taktil

Knapper

Relieff

Ledelinjer

Audiovisuelt
Lyd dusj

Høyttaler

Kontrast

Farger

Materiale

Lyd

Visuell

SikkerhetVarslingssystemer
AutomatiskBrannalarm

Manuell

Feedback

Estetikk

Universell

Form / Taktilitet

Inkluderende

Informasjon
Om produkter

Om rettigheter

Rom

Offentlig

Privat

Produkter

TriksIndividuelle tilpasningsmetoder

Organisering

Plassering

Navigering

Rutiner

Omgivelser

Andre mennesker

Transportmidler

Natur

Butikker

Avstand mellom reisesteder /perronger

Å gå/trille til
korresponderende transport

KartKoordinater / referanser

Dompings

ClearChannel

Tilgjengelighet

Brukervennlig

RFID

AudioTor

Smart Laser Scanner for Human-Computer Interface

Barcode Scanners

Prosjektnavn

Etter analyser av systemer rundt “navigasjon for blinde”, var 
det naturlig å endre navnet på prosjektet til 
“kvalitativ kollektivtransport” siden det kom frem at resultatet 
vil gi alle reisende informasjon om transporten og stoppested, 
men også 
muligheter til å utforske omgivelsene rundt reisen, noe som 
gir bedre tilgang til byen.

Staten

Fylkeskommunene

Kommunene Oslo Kommune

Etater
Samferdselsetaten

Trafikketaten

Friluftsetaten

Plan og bygningsetaten

Bydeler

Stortinget
Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Sametinget

Kongen i Statsråd. Regjeringen

Departementene

Samferdsels- departementet

Miljøvern- departementet

Utenriks- departementet

Finans- departementet

Forsvars- departementet

Helse- og omsorgs- departementet

Justis- og politi- departementet

Arbeids- og inkluderings-
departementet

Kultur- og kirke- departementet

Fornyings- og administrasjons-
departementet

Barne- og likestillings- departementet

Fiskeri- og kyst- departementet

Olje- og energi- departementet

Landbruks- og mat- departementet

Kommunal- og regional-
departementet

Kunnskaps- departementet

Nærings- og handels- departementet

Statsministerens kontor

Domstolene
Høyesterett

Domstoladministrasjonen Kvalitativ
kollektivtransport

Staten.mmap - 20.01.2009 - Mindjet

Navigasjon

Fysisk

Knapper

Veier

Skilt

Relief

Hørbar

Høytaler

Refleksjon

Vibrasjon

Synlig

Veier

Skrift

Kart

Digital

Brukere

Blinde

Rullende
Døve

Andre

Navigasjon.mmap - 01.06.2009 - Mindjet

Ansvar, tilrettelegging og finansiering. 
Undersøkelse med staten i sentrum

Kommunikasjonsmuligheter i forhold til navigasjon

Fase 1

Prosjektet startet med å gjøre en 
analyse ved å sette ønsket foku-
sområde, navigasjon for blinde, 
i sentrum og så sette alle relas-
joner og situasjoner som berører 
fokusområdet rundt. Ved å gjøre 
denne analysen så kompleks som 
mulig kom det frem spennende 
problemstillinger som det var mu-
lig å ta videre:
Å gå/trille til korresponderende 
transport.
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Analyse av eksisterende løsninger

Det er flere aktører som har kart og beskrivelser av måter en kan navigere i kollek-
tivtransporten. Hovedaktøren er Trafikanten.no som innehar all informasjon om 
rutetider, biletter og ruteinformasjon i kollektivtransporten i Oslo

Trafikanten.no sin beskrivelse av 
gangavstand mellom perronger 
på Nationalteateret stasjon. Den 
viser en gangvei som ikke eksisterer 
(ukjent) og det er derfor liten eller 
ingen hjelp. Det eneste som er no-
genlunde riktig er avstanden på 113 
meter

Kart som viser bevegelsesmønster 
ved stoppesteder der
transportene krysser og det er uover-
siktlig rundt bytte av transport.

Eksempel på eksisterende kart fra Nationalteateret og eksempel på nytt kart. Hvit 
strek markerer gårute.

1
2

3
4

5
6

Voksenskog

Bygdøy

Aker brygge

Snarøya

Vika

Filipstad

Solli

Solli

Tårnåsen

Greverud

Ellingsrudåsen

Skullerud

Grorud T

Kværnerbyen

Nydalen

KjelsåsBekkestua

Majorstuen

Ljabru

Grefsen st.

21

21

34

54
33

33

54

34

Aker brygge

Helsfyr

Filipstad

Ellingsrudåsen

Ekeberg Hageby

Kjelsås

Aker brygge

Tåsen

Analyse av Aleksander Kiellands plass. Hvit strek markerer gårute.

Analyse av stoppesteder

Ved å analysere eksisterende kart og observere bevegelsesmønstre ved stoppestedet 
ser en at der det er flere transporter som stopper, er det er vanskelig å få oversikt 
over hvor stoppestedet der ønsket transport går. Hvis en skal byte transport, kan 
det være problematisk å få oversikt og å se stoppestedet grunnet hindringer som 
byggninger og annet som hindrer fri sikt og det er sjelden det er skilt eller annen 
merking som viser vei

Ruter satt sammen for bedre oversikt over kryssningspunkt, med bilde- og 
tekstinformasjon av gå rute/avstand (Program: PersonalBrain)
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Informasjon om avganger

Sanntidsopplysning

Veidekke

Ledelinjesystem for blinde og svaksynte

Avstand mellom perrong og vogn

Høydeforskjell mellom perrong og vogn

Lyd-dusj (opplesning av rutetider, hvilken transport som er neste osv.)

Hindringer

Bredde på perrong

Billettautomat på perrong

Helling på vei / fortau / perrong

Informasjon om avganger

Sanntidsopplysning

Veidekke

Ledelinjesystem for blinde og svaksynte

Avstand mellom perrong og vogn

Høydeforskjell mellom perrong og vogn

Lyd-dusj

Hindringer

Bredde på perrong

Billettautomat på perrong

Helling på vei / fortau / perrong

Tilrettelakt for rullende

Tilrettelakt for rullende

Brostein, heller innenfor

4 meter før hindring

30 - 40 cm front og bakdør, 20 cm midt, gammel trikk og buss. 
40 - 50 cm front og bakdør, 30 cm midtd, ny trikk

25 cm, gammel trikk og buss. 30 cm, ny trikk

3 grader i kjørerettning, 4 grader mot fortauskant

Ønsket informasjon på stopp

Eksempel på informasjon. Sted: Stortorget i Oslo

Ingen. 

Se transportkart

Informasjon bruker bør få opplyst om

Når en skal forberede seg på en reise, eller er på et stoppested og ikke vet hvilken 
perong eller hvor korresponderende transport stopper, får brukeren opplysning om 
dette, samt eventuelle hindringer ol.

#

FRA

Velg stoppested  |  Vis på kart

Velg stoppested  |  Vis på kart

TIL

Avgang etter

Ankomst før

11 00

Velg stoppested  |  Vis på kart

VIA

Viktoria terasse

Majorstuen

#

FRA

Velg stoppested  |  Vis på kart

Velg stoppested  |  Vis på kart

TIL

Avgang etter

Ankomst før

11 00

Velg stoppested  |  Vis på kart

VIA

- Gå fra Viktoria Terasse
- Ta til høyre i krysset Viktoria Terasse - Henrik Ibsensgate
- Følg Henrik Ibsensgate 200 meter
-Helling 5% i gå rettning
- Fotgjengerfelt - enveiskjørt - biler fra venstre
- Gå videre 30 meter
- Fotgjengerfelt - enveiskjørt - biler fra høyre
- Gå 30 meter
- Bussstopp - Buss kommer på venste side.
- For trikk gå 10 meter - sving til venstre
- Fotgjengerfelt - biler fra venstre
-Sving til venstre
- Gå 5 meter
- Trikkestopp - Trikk kommer  fra venstre

Nydalen

Grefsen st.

Architecture

FRA

Velg stoppested  |  Vis på kart

Avgang etter

Ankomst før

17 00

Oslo S

TIL

Velg stoppested  |  Vis på kart

Majorstuen

Architecture

Bogstadveien 27
Byggd 1927 av Gustav Henriksen
Stil: Heroisk

Bruk: Bolig / Butikk
www.les mere her.no

FRA

Velg stoppested  |  Vis på kart

Avgang etter

Ankomst før

17 00

Oslo S

TIL

Velg stoppested  |  Vis på kart

Majorstuen

I dette eksempelet ønsker brukeren 
å utforske arkitektur på veien til 
Majorstuen.
I søket vil det komme frem bilder 
av bygningene langs den valgte 
ruten, som gjør at en kan “bla” seg 
bortover gaten, lik blaing i iTunes-
biblioteket. (Geo-tagging muliggjør 
å søke frem ønsket lokasjon) Når en 
ser ønsket bygg, kan en velge bildet 
og få opp informasjon som vil være 
relevant, samt mulighet for å lese 
eller se mere.

På denne måten kan brukeren 
forberede seg hjemme, eller bruke 
en PDA, Iphone el. for å få bedre 
kunnskap om ønsket område.

Som nettbasert tjeneste kan 
resultatet bli som dette:

1. startside med valgmu-
ligheter som Sanntid, 
tilpasset for blinde, rullende 
og hørselshemmede, samt 
hvilken type transport en 
foretrekker. Videre kan en 
velge formålet med turen, 
for eksempel handletur eller 
severdigheter/kultur.

2. Skrive inn ønsket avrei-
sested, mål og tidspunkt for 
reise.

3. Velge formål: Handle.

4. Bruker får vist detaljert 
beskrivelse av reiseforhold, 
hindringer og så videre.

Eksempel på løsningen som nettside
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Ved å velge forskjelige kombinasjoner vil resultatet på både reiserute og opplevelser 
variere.

Definisjoner:

Eksempel med blind / svaksynt som ønsker opplevelse på reisen. Plasser og byggninger 
som er tilrettelakt vil markeres. Gul rute er enklere. Rød rute er vanskeligere.

Eksempel på bruker som ønsker opplevelse kombinert med handling. Plasser og byg-
gninger som oppfyller dette vil være markert i kartet. Ved å trykke på byggning vil det 
komme frem detaljert informasjon om tilg jenglighet osv.

Eksempel på bruker med spesielle behov som ønsker tilrettelakt rute uten hindringer.

Eksempel med bruker som ønsker raskeste reiserute.

Geo-tag=  
Is the process of adding geographical identification metadata to various media such 
as photo graphs, video, websites, or RSS feeds and is a form of geospatial metadata.
These data usually consist of latitude and longitude coordinates, though they can 
also include altitude, bearing, accuracy data, and place names. Geotagging can help 
users find a wide variety of location-specific information. 
(fra Wikipedia.org)

Hindringer =  
-permanente gjenstander som kan være til hinder for forgjenger, som ikke er mark-
ert med ledelinjesystem
-midlertidige hindringer, som vegarbeid eller lignende
-Ingen betyr; ingen hindring på perrong

Lyd-dusj =         
(Sound Domes) benyttes i forretningslokaler og offentlige miljøer for å rette lyden 
mot et spesielt punkt samtidig som man unngår å forstyrre miljøet rundt 
(støyforurensing). 

Referanser:
Ruter#
Trafikanten
Sanntid
Samferdselsetaten
Sesam og finn.no (kart)
Google-søk
Blindeforbundet
Activium.no
MediaLT.no
Sintef
AKTA rapport 2007 
AKTA rapport 2004 
Visual IT
mf.

Jeg takker de som gitt meg støtte og hjulpet meg med dette prosjektet.

Kvalitativ
kollektivtransport

Samarbeidspartnere

Gulesider.no

Finn.no

Sesam - kart

Samferdselsetaten

Ruter #

NSB

Statens vegvesen

Turistinformasjonen

Trafikanten.no

Handikapforbundet

Blindeforbundet

Geo-tag

Kunder

Butikker

Museum

Gallerier

Utesteder

offentlige tjenester

Kontorer

By-sykler / Biler

Arrangementer

Kvalitativ kollektivtransport.mmap - 30.05.2009 - Mindjet

Oversiktskart med mulige
sammarbeidspartnere




