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Ruter er et felles administrasjons-selskap 
for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 
Inngår avtalen med kunden.

Ruter står for halvparten av landets 
kollektivtrafikk, med 341(pluss 6.5%) 
millioner reiser i 2015.

Ventet voldsom befolkningsvekst i 
regionen de neste 15 årene,  over 250 000 
mennesker.

Ruter, en stor aktør som lett kommer i søkelyset!



Litt om rettskilde-bildet
 Universell utforming: Diskriminering og tilgjengelighetsloven § 1:

Loven skal «bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

 § 5 Forbud mot diskriminering
 Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Gjelder faktisk, antatt, tidligere og 

fremtidig diskriminering, samt direkte og indirekte diskriminering.

 § 13 Universell utforming 
 Universell utforming er utforming eller tilrettelegging av de fysiske forholdene hovedløsningen, 

inkludert IKT, slik at tjenesten kan benyttes av flest mulig. 
 Unntak v/ uforholdsmessig byrde – helhetsvurdering.

 Oppfyller man krav i lov eller forskrift så er løsningen UU.
 Ulike regler i forskrifter og EU direktiv og forordninger om utforminger av busser, IKT 

løsninger mm.

 LOA § 6 - ved planleggingen av den enkelte anskaffelse tas hensyn til universell utforming.
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Noen av Ruters utfordringer
 Organisering av alt som er knyttet til en kollektivreise er organisert i ulike enheter som 

har dels felles mål - dels mer sektorvis.  
 Eksempel:  Ansvar for vei/gangvei til/fra, stoppesteder, terminaler, stasjoner, brygger og 

transportmidler.
 Ruter samarbeider derfor aktivt, deltar i nettverk - bla  et som en våre eiere,  AFK, har 

igangsatt. 
 Deltar også i samarbeidsorganer om nye IKT løsninger – ITXPT – Nasjonalrutedatabase mm

 Fragmentert regelverk
 Deltagelse i arbeidet med norske standarder, presisering av regelverket, men har også 

gitt en bedre forståelse av ulike aktører syn og mange gode kontakter.
 Målkonflikter, for eksempel mellom allergikeres behov og blindes behov for førerhund.  

 Ruter skal oppfylle krav til UU - og vil gjerne gjøre mer – men vi skal bidra til løse 
hovedstadsregionens transportbehov og tilby mest mulig kollektivtrafikk.
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Tilgang til Informasjon 
og Billettering

 Alle kunder har behov for å få korrekt informasjon, men det er kanskje spesielt 
viktig når man har en funksjonsnedsettelse.

 Fokus på at informasjon skal gis på en enkel og lett forståelig måte. 

 Oppgraderte designet på appene i hhv. 2014 og 2015, formål:
 gjøre innholdet mer tilgjengelig ved å følge designstandarder - WCAG.
 RuterReise og RuterBillett har tekst til tale på IOS og støtter økt fontstørrelse -

stilles inn i operativsystemet
 Ruter har foreløpig ingen konkrete planer om videreutvikling av funksjoner kun for 

tilgjengelighet, unntak Beacons.

 Informasjon også i andre informasjonskanaler – foldere – vi kan printe ut 
rutetabeller.

 Informasjon underveis, SIS – test av  SIS på lehus 2018.
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Ruters hovedløsning 
for billettering



Eks Forhåndsinformasjon –Ruters nettsider

 Ruters nye nettsider ble utviklet i samsvar med forskrift om universell 
utforming av IKT.

 Tatt hensyn til utforming av tekst, at tekst skal kunne leses opp mv.
 Sidene ble derfor godt universelt utformet - eller det trodde til vi spurte 

Blindeforbundet om å teste sidene…

 Blindeforbundet kom med en rekke innspill på hvordan sidene kunne 
bygges opp bedre for svaksynte og blinde, fulgt opp av Ruter.

 Resultatet ble godt, ikke fått mange negative reaksjoner på sidene. 
 Viser verdien av samarbeid med ekspertise i interesseorganisasjoner.
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Tilgang til stasjoner og holdeplasser:
Mange nye stasjoner og holdeplasser er i ganske stor grad universell 
utformet, eks på god tilrettelegging er Kolsås stasjon:

 UU er på agendaen til Sporveien ved utbedringer/ nyetablering.
 Også en god del etterslep på mindre- mellomstore holdeplasser, 

vanskelige føreforhold

Men «glippen» er på  9 cm!  
Kommer av at stasjonen er 
anlagt på eksisterende 
kurve/ bane-legeme og  
fjæringen til T-bane vognen



Ombordstigning
 Utfordringer for personer med nedsatt syn, hvilken buss eller trikk skal jeg på?
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En versjon av RuterBillett som kommuniserer med en Beacon om bord, testes i 
forhold til kommunikasjon og billettering, men også hørbar informasjon skal testes 
etter hvert :»Bussen som nå ankommer din posisjon er linje 31 Fornebu/Snarøya»

Sporveien har allerede hatt en test i forhold til adkomst til T-banestasjoner.



Under veis - tilgang til transportmidler
 God kontroll på oppfyllelse av krav til UU om bord på bussen….om vi 

ser bort fra rampen da.
 Mulig innovasjon på gang og forhåpentligvis kan vi snart tilby en bedre 

løsning.

 Jobber kontinuerlig med holdninger i kollektivtrafikken.
 Informasjonsskjermer og opplesning av informasjon.
 Økning i bruk av elektriske rullestoler som er lengre enn kravene i EU 

forordninger på 1250mm *700mm, vekt 300 kg – som bussene er 
produsert etter.

 Men NAV gir samtidig støtte til større rullestoler.
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Dilemma – plass om bord
- hva transporterer vi?

Skinnegående og båt, rullestoler/ 
scootere inntil 1460 mm kan medtas
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God muntlig, sliter 
litt med tegnspråk?

God skriftlig, 
sliter muntlig…

Dilemmaer med UU - informasjonsformidling

God løsning?... men 
ikke oppdatert



Spørsmål?

Svend Wandaas

Tlf. 464 09 315

E-post: svendew@ruter.no



 Vedlegg
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Forskrift om universell utforming av IKT-
løsninger (kilde Difi)
 Tekst skal kunne leses opp
 Lydfiler skal kunne styres
 Tekst skal ikke utelukkende baseres på farger
 Tekst skal kunne forstørres til 200%
 Konsekvent navigering på siden.
 Hoppe over blokker – gi brukeren mulighet til å hoppe til innhold
 Alle lenkers formål fremgår av ledetekst
 For sider som medfører juridiske forpliktelser må det være mulig å kunne 

angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn.
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