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• Hvilken flaske 

inneholder shampoo 

på hotellbadet? 

 

• Hvorfor gjøre ting 

komplisert for 

mange? 

Innledning 

Et eksempel fra hverdagen 

  

Tilsynelatende delikat innpakning 

og stativ, men valg av design gjør 

budskapet uleselig for de fleste. 



• Ett hvitt papir bak 

skaper bedre kontrast 

og man kan nesten 

oppfatte budskapet 

 

• Refleks og gjenskinn 

ødelegger fortsatt 



Hvis vi fjerner reflekser og 

skaper kontrast, er det 

mulig å oppfatte budskapet 

 

Små justeringer tidlig i 

prosjektet kan skape bedre 

hverdag for de fleste (med 

små kostnader) 



Bevegelige kart og innvendige 

destinasjonsskilt i Ryfylke 
Et samarbeid mellom Kolumbus, Norled og DataGrafikk  

 

 

 

 

Senere utvidet til to andre Kolumbus / Norled-samband i Rogaland 



Hovedfokus  
bedre reisen for: 

 

• de som ikke hører  

• de som trenger mer tid på å 

forberede en ilandstigning 



Kolumbus hadde som målsetning 
 

Bedre informasjonen til alle!  

Vise hvor i ruten båten befinner seg 

Gi alle bedre informasjon om hvor langt 
det er til deres anløpssted 

Vise tydelig navn på neste anløpssted 

 



Rammebetingelser 
 

Man ønsket 

 Enkel oppbygging - standardkomponenter 

 Løsning realiserbar på 3 båter innenfor 
budsjett 

 Enkelt å drifte – slik at det faktisk ville bli brukt 

 Rimelige driftskostnader 

 



Underveis vurderte vi 
 

Komplett sanntidssystem med estimater for neste ankomsttid. 

Forkastet fordi: 

 
 Sanntidssystemer er omfattende og kostbare 

 Betydelige krav til vedlikehold i form av alltid 
oppdaterte rutetider 

 Krever operatørinngripen fra mannskapet 

 Fryktet at systemet ville bli slått av ved avvik man 
ikke rakk å legge inn 



Løsningen ble 
 

 Enkel standard PC!  

 Koblet til båtens GPS der det var mulig 

 Splitting av skjermsignal til standard 
(rimelige) monitorer i passasjerområdene 

 Plassering slik at de var synlige og lesbare for 
de fleste passasjerene 

 Spesialutviklet programvare 



Resultatet 

Se video fra båten   

https://www.youtube.com/watch?v=m0yYTA5CyLU


Audiativ informasjon fra informasjonstavler 
 

Vestviken Kollektivtrafikk ønsket automatisk 

oppropssystem på Tønsberg rutebilstasjon 

 Enkel og hensiktsmessig i bruk 

 Rasjonell drift, minst mulig 
forarbeid og administrasjon 

 VKT benyttet egne konsulenter 
på fysisk utforming og taktile 
skilt 

 
Test oppropet her  

http://www.datagrafikk.no/temp/vkt.mp3


Reiseplanlegger for flest mulig 
 

 Reiseplanleggere uten kart 
på nett siden 1997 

 TravelMagic med Google 
Maps benyttes i «halve 
Norge» 

 Dagens versjon er 4 år 
gammel 

 2010: Hva kan vi gjøre for å 
gjøre informasjonen 
tilgjengelig for flest mulig? 

 

 



Målsetning for nyutvikling 
 

 Enklere grensesnitt med færre 
nivåer (skjermbilder/visningstyper) 

 Standardsystem, men bygger på 
temaer der oppdragsgiver 
bestemmer design. Enkelt å lage 
«høykontrast-knapp» 

 Støtter WCAG 2.0, som forenkler 
bruk av leseprogram for 
synshemmede 

 Sanntid via SIRI: Når ankommer min 
buss denne holdeplassen (apper)? 

 Språkstøtte: Norsk og Engelsk. 
Enkelt å tilpasse til Samisk / Nynorsk 

 

 



Andre tips: (UU-utformede holdeplasser) 

 

 I samarbeid med Tomas testet vi 
mulighet for å merke UU-
holdeplassene spesielt 

 Kolumbus tilpasser etter hvert alle   
holdeplasser, men slik er det ikke 
nødvendigvis i andre fylker 

 Dessverre  er ikke dagens brukte 
utvekslingsformat (RegTopp) 
forberedt for UU-informasjon 



Andre tips: 
 

 StreetView gjør det mulig å gjøre 
barn (og andre som har nytte av 
forutsigbarhet) kjent med og trygg 
på overgangspunkter på reisen 



Takk for meg! 
rolf@datagrafikk.no 

www.datagrafikk.no   
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