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Rammer for arbeidet med universell utforming 
 Diskriminering og tilgjengelighetsloven, lov 21.6.2013 2013 nr.61. 

Forbud mot diskriminering følger av lovens § 5, plikten til universell 
utforming følger av lovens § 13: 

 
 Ruter skal arbeid aktivt og målrettet for å fremme universell 

utforming innenfor virksomheten.  
 

 Tilrettelegging skal være hovedregelen i Ruters hovedløsning. 
Ruter pålegges en vid plikt til å sørge for at vårt kollektivtilbud er 
universelt utformet. Ingen skal heller utelukkes uten saklig grunn.  
 

 Omfatter utforming eller tilrettelegging av fysiske forhold slik at 
virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 

 Unntak uforholdsmessig byrde – helhetsvurdering. 
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Mer om rammer 
 Dersom Ruter følger krav i forskrift anes man for å oppfylle plikten til 

universell utforming. Aktuelt for Ruter er. 
 

 Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv av 3.12.2009,. 
Etter forskriftens § 6 C  som igjen viser til 2001/85 EF vedlegg 7: 

 Skinnegående, Rådsforordning EF nr. 1271 2007 (felleseuropeisk forskrift TSI-PRM) art 19,1. 
  
 

 Ruter vil mer, ønsker flere kunder og ser på det som verdifullt at denne 
kundegruppen kan bruke kollektivtrafikk. Samtidig skal vi tilby mest mulig 
kollektivtrafikk til flest mulige kunder. 

 
 Dessuten er det ofte motstridende hensyn og regelverk. 
 
 Ruter har heller ikke ha direkte styring på bygging, utbedring av stasjoner 

og andre stoppesteder. Vi må samarbeide med flere aktører.  
 

 Meget viktig samarbeidspartner er interesseorganisasjonene, møtes i 
«Brukerforum»– og ellers ved behov. 
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Tilgang til transport: 
Passasjerer med nedsatt funksjonsevne, kan jeg ta med min 
rullestol? 
 
 Alle skal  ha tilgang til transport med Ruter, men det finnes noen   

begrensninger på hva som kan medtas i p g a utformingen av bussen. 
 
 
 Rullestoler som ligger innenfor grensene til EUs referanse direktiv kan 

alltid medtas. Adgang utover – har til nå vært opp til sjåføren. 
 
 Ruter åpner i fremtiden for at noe større rullestoler, slik at  mindre 

«minicrossere» kan medtas. Dette gjelder i hvert fall T-bane nettet, 
trikker med lav gulv og båt til Nesodden/ Slemmestad og Fornebu. 
 

 Rullestolbrukere skal ha prioritet til plassen i midtgangen (unntak for 
barnevogner) - vi jobber med at flere og flere skal respektere dette. 
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Tilgang til transport: 
Passasjer med nedsatt syn, blinde: 
 

Utfordring – når kommer transportmiddelet jeg skal på?  
 
 Ruters hovedløsning er å gi informasjon via nett. I dag kan SIS via en «app» 

spilles av på smart telefoner - kan spesialtilpasses blinde og svaksynte.  
 Ruter  utreder for tiden også en løsning med Bluetooth teknologi som kan 

kommunisere med transportmiddelet og si fra når akkurat din buss kommer. 
 

 Kundesenter, ring for hjelp hvis det er noe som er uklart. 
 
 Også opprop på T-bane stasjonen, på fellesstrekningen hvor det er flere linjer. 
 
 På buss er også dette mulig, men opprop slås bare på av sjåføren ved behov. 
 Naboloven og praktiske hensyn. 
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Tilgang til stasjoner: 
Mange nye stasjoner og holdeplasser er i ganske stor grad universell 
utformet, eks på god tilrettelegging er Kolsås stasjon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likevel – her er det en jobb å gjøre – UU er på agendaen til Sporveien 
ved utbedringer, anlegg av nye stasjoner mv… 

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



Tilgang til stoppesteder 

 Etterslep på en del eldre stoppesteder og mellomstore til mindre 
holdeplasser. Utfordring for Ruter er at det ikke er vi som bestemmer 
over dette, selv om vi i stor grad prøver å påvirke.   
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 Jernbanetorget 



Tilgang til brygger 
 Nye rådhusbryggen blir universell utformet . Eksempler på god tilrettelegging 

Aker brygge, Nesoddtangen brygge og Fornebu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dessverre er ikke bryggene på øyene i Oslofjorden like godt tilrettelagt, Ruter 
prøver å påvirke. 
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Tilgang til tilstrekkelig informasjon før reisen 

Ruter gir informasjon i mange kanaler, informasjon over nett er blitt vår 
hovedløsning, selv om det også trykkes opp rute – og informasjons hefter. 
 
 Ruter skal påse at nye «ruter.no» etterlever forskrift om universell 

utforming av IKT-løsninger. 
 Skal være tilrettelagt for blinde og svaksynte med b l a skjermleser for  

ulike plattformer. 
 Har involvert organisasjoner som Blindeforbundet i dette arbeidet. 
 Fokus på at informasjonen som gis skal være enkel og lett å forstå. 
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Tilstrekkelig informasjon om/ på stoppesteder 
 

 Informasjon på T-banestasjoner, også audiovisuelt. 
  Prøveprosjekt med merking på T-banen. 
 Ruterreise- informasjon om b l a laventre trikk. 
 
 Det jobbes med bedre informasjon på nett/ ruter.no om hvordan  
 reise kollektivt med rullestol. Eksempler: 
 
 Informasjon om heis / ramper på stasjoner, stort sett alle stasjoner har 

dette. 
 Informasjon om stasjoner hvor glippen mellom perrong og T-bane vogn 

kan være et problem. 
 Informasjon om hvor du bør plassere deg, hvor det er hensiktsmessig å 

gå av, bruk SIS. 
 

 4000 holdeplasser, - hvor er det best tilpasset? 
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Tilgang til tilstrekkelig informasjon om reisen 

Informasjon og service ombord: 
 
 Holdeplassannonsering over skjerm og lyd. 

 
 Sjåføren/ personalet ombord – viktigste service medarbeider. Ruter har 

hatt noen saker hvor en rullestolbruker ikke har kommet med. Vi følger opp 
slike saker – skal ikke skje dersom sjåføren ikke har saklig grunn. 
 

 Sikret internettilgang - også i T-bane tunnelen -  slik at man der og da kan 
få tilgang til for eksempel ruter.no. 
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