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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Statens vegvesen Vegdirektoratet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet ønsker en rapport om 
orientering i bygg og uteområder. Tanken er at rapporten skal kunne brukes til utarbeidelse av veiledning 
og vurdering ved hjelp av følgestudier (studier der man observerer hvordan personer opptrer i forskjellige 
situasjoner).  

Arbeidet er en oppfølging av TØI-rapport 1260/2013 Evaluering av standarder og praksis for tilrette-
legging for synshemmede i transportsystemet (TØI, 2013).  

Oppdraget har vært todelt (deloppgave a og b): 

a) En beskrivelse av hvordan folk flest, blinde og svaksynte orienterer seg i uterom og byggverk. Inklu-
dert en oversikt over tilgjengelig litteratur på området.  

b) En oversikt over følgestudier som er gjennomført (internasjonalt) knyttet til blinde/svaksynte og/eller 
orientering generelt. 

1.2 Formål  
Formålet er å utarbeide en oversikt over følgestudier som er gjennomført (internasjonalt) knyttet til 
blinde/svaksynte og/eller orientering generelt. Det er også et mål å vise verdien av en systematisk ar-
beidsmåte og viktigheten av å evaluere resultatet av studier før man trekker konklusjoner.  

Utgangspunkt og avgrensninger 

Orientering og forflytning er et stort forskningsfelt med mange forskningsområder. Disse områdene 
berører mange disipliner som for eksempel arkitektur og planlegging, medisin, samfunnsfag og psykologi. 
Litteratursøket er avgrenset til litteratur som fokuserer på hvordan orientering påvirkes av individets 
forutsetning ut ifra ulike perspektiver som omgivelsenes utforming. Innenfor området orientering finnes 
det på forskjellige språk mye forskjellig informasjon og ulike kilder på flere steder (i ulike databaser, 
biblioteksdatabaser, tidsskrifter og hjemmesidene til offentlige etater og virksomheter). For å fange opp 
mest mulig pålitelige kilder i løpet av tiden som har vært til rådighet, ble det først og fremst gjennomført 
søk i vitenskapelige databaser. Allerede kjent litteratur som ble vurdert å være relevante for oppdraget, 
ble også brukt. Med dette utgangspunktet er det viktig å vite at rapporten ikke er heldekkende for de 
forskjellige nevnte områdene. Det finnes også betydelig flere områder som ikke kunne bli løftet frem 
innenfor prosjektets rammer. 

Arbeidet og litteratursøket har vært gjennomført fra en planleggers/prosjekterendes perspektiv. Det er 
fokusert på at det fysiske miljøet skal være sikkert og tilgjengelig for alle, og særlig for personer som er 
synshemmede. 

Som planlegger og prosjekterende er det viktig å ha stikkordene tilgjengelighet og sikkerhet med som 
grunnforutsetning. Det er viktig at de som jobber med dette tar til seg den siste kunnskapen ut ifra ulike 
innfallsvinkler. Det er utarbeidet en oversikt primært med vitenskapelige studier på området, det vil si 
studier som har blitt publisert i fagfellevurderte (engelsk: peer reviewed) vitenskapelige tidskrifter. Det 
har imidlertid blitt gjennomført gode og tilforlatelige studier andre steder, og disse har blitt inkludert i 
oversikten. Når det gjelder litteraturoversikten, er det et problem utelukkende å ta inn studier gjennomført 
som følgestudier, da disse sjelden dekker både trafikksikkerhets- og tilgjengelighetsperspektivet. Denne 
problemstillingen er omtalt nærmere i diskusjonskapitlet (Kapittel 4). 
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I denne rapporten er det ikke redegjort for behovene som personer med andre funksjonshemminger enn 
synshemming har når de orienterer seg. Enkelte av behovene som personer med synshemming har, kan 
også finnes hos personer med andre funksjonshemminger. 
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2 Metode 

Det er gjennomført et litteratursøk med avgrensninger ut fra det fokuset som finnes i deloppdrag A. 
Utgangspunktet i arbeidet med litteratursøket og evalueringen av studiene har vært at mennesker som 
bruker et miljø, skal kunne stole på at utformingen sikrer at personer kommer frem til målet sitt på en 
trygg måte. «Tilgjengelighet» og «sikkerhet» har vært viktige stikkord sammen med opplysningene man 
kom frem til i del A. 

For å lage en oversikt over følgestudier som er gjennomført (internasjonalt) knyttet til blinde/svaksynte 
og/eller orientering generelt er det gjennomført et litteratursøk på en strukturert måte.  

Litteratursøket komplementerer de referansene i TØI-rapporten som er basert på vitenskapelige artikler. 
Litteraturen som er omtalt i TØI-rapporten er ikke beskrevet og evaluert på samme måte som i 
foreliggende rapport. 

Litteratursøket i vitenskapelige databaser ble gjennomført i november 2013. Det ble utarbeidet et antall 
søkeord som for eksempel orientation*, visual*, disab*, impairm*, city plan*, environm*, tactil*, 
winter*, snow*, og det ble søkt etter ulike kombinasjoner av disse. Litteratursøket resulterte i studier som 
ble gjennomført i 2012 og 2013. I tillegg er det presentert rapporter som vi erfaringsmessig mener kan 
være relevant. Disse rapportene er enten presentert i vitenskapelige tidsskrift eller rapporter som virker 
tilforlatelige. 

Resultatet fra et søk etter observasjonsstudier/følgestudier gav oss et inntrykk av at det finnes mange 
rapporter som kunne vært interessante, men på grunn av rammene i prosjektet ble mange av rapportene 
sortert bort. Begrensningen har dermed ikke vært følgestudier, men rapporter som er relevante for 
orientering har blitt trukket frem. Det er imidlertid nøye redegjort for metoden med følgestudier, og fra en 
planleggers eller prosjekterendes perspektiv kan følgestudier anbefales. Det finnes mye ytterligere 
kunnskap som er relevant for samfunnsplanlegging selv om studiene ikke er gjennomført som 
følgestudier.  

Litteratursøket gav en stor mengde artikler, noe som viser omfanget og kompleksiteten knyttet til 
fagområdet orientering. Det har ikke vært mulig å redegjøre for alt man fant (og ikke fant), og dette er 
viktig å huske på når man leser foreliggende rapport. 

Litteratur man fant, er sammanfattet i et kort resyme med tanke på formål og resultat. Oversikten 
beskriver de ulike metodene, med vekt på metodebeskrivelse, knyttet til: 

1. Pålitelighet  
2. Overførbarhet til norske forhold/situasjoner 
3. Utvalg (representativitet/størrelse) 
4. Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) 
5. Fordeler/ulemper  

For å gjøre rapporten mer oversiktlig er rapportene sortert og presentert etter tema. 
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3 Litteratursøk 

Å studere personer med synshemming og hvordan disse personene bruker omgivelsene, innebærer at man 
studerer en kompleks situasjon. Som beskrevet i delrapport A involverer orientering og forflytning mange 
prosesser som har med persepsjon og kognisjon å gjøre. 

For å gjøre rapporten mer oversiktlig er artiklene presentert etter følgende temaer: 

• Detaljutforming og planlegging 
• Sikkerhet i kryss 
• Shared space 
• Transport 
• Tekniske orienteringshjelpemidler 
• Annet 

3.1 Detaljutformning og planelegging 

Hur miljön upplevs vid nedsatt synförmåga 

Acking, C-A, (1976) Rapport R31:1976, Byggforskningsrådet.  

Selv om studien er gammel, så er den tatt med fordi den ble gjennomført på en interessant måte og 
behandler mange aspekter ved fysisk utforming som er viktige for orienterbarheten. 

Formål: Rapportens formål var å undersøke hvordan synsforstyrredes forflytning kunne gjøres lettere ved 
hjelp av ikke-visuell informasjon i omgivelsene. Et annet formål var å utarbeide et grunnlag til 
forbedringer i det fysiske miljøet for å bedre synsforstyrredes mulighet til orientering. 

Metode: I to forstudier sammenlignet man synsforstyrredes totale opplevelse av et spesifikt miljø med 
hvordan en seende opplevde samme miljø. Forsøket gikk ut på at både synshemmete og seende var i tre 
forskjellige rom og i etterkant skulle beskrive rommene. Deretter ble det undersøkt hvordan opplevelsen 
av et rom forandret seg når man endret på forskjellige egenskaper, for eksempel akustikk, ved rommet. 

Etter de to innledende forsøkene kartla man problemene ved hjelp av intervjuer med personene med syns-
forstyrrelse. Intervjuet ble gjennomført for å avgrense hvilke områder personene med synsforstyrrelse 
syntes var spesielt vanskelige. På denne måten ble de kommende testene avgrenset til å omfatte forflyt-
ning og problemene som dette medførte.  

Dette resulterte i en studie der man ville finne ut hvordan et identifisert materiale oppleves et bredere 
perspektiv. Man valgte å fokusere på den taktile opplevelsen. Seks materialer ble vurdert av testpersonene 
med et stort antall karakteriserende ord mens forskjellige tiltak ble gjennomført.  

I forstudie 1 deltok fem sterkt synshemmede og fem seende personer. I studie 2, metodestudien, deltok 
fire forsøksgrupper à åtte personer. Dette var personer som nylig var blitt synsforstyrret, synshemmete 
som hadde gjennomgått et tilpasningskurs, seende med bind for øynene og seende. I tillegg deltok 
sammenligningsgrupper/kontrollgrupper. 

Resultat: Rapporten konstaterer at de ulike gruppenes valg av egenskapsbeskrivende ord for utforming 
og materialer ikke skilte seg nevneverdig fra hverandre. Dette var mulig å oppnå da man på forhånd 
hadde valgt bort ord som beskrev egenskapene visuelt. Man kunne på denne måten få en oppfatning om 
hvilke egenskaper som gir opphav til forskjellige opplevelser. Dette kunne man igjen bruke til å danne 
seg et bilde av hvilke materialer som var mest brukbare i forskjellige sammenhenger. Rapporten fremhe-
ver imidlertid at det er nødvendig med mer forskning for å få en praktisk test av hvilken effekt forskjellige 

4 
 



Orientering i bygg og uteområder, del B, 131206 

informasjonskilder har med tanke på egenskaper som «støy» og «hardhet» som finnes i virkelige omgi-
velser. 

Testene resulterte også i definisjonen av «signaloverflate» som den del av gangarealet som avviker fra det 
øvrige dekket. Når det gjelder opphøyde kanter, opplevde forsøkspersonene at det med føttene var mulig 
å oppdage en nivåforskjell på 2,6 mm (observert i et testmiljø). 

Vurdering av metode: 

Pålitelighet  Ja 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja 

Utvalg (representativitet/størrelse) Beskrives noe utydelig, men det deltar mange 
personer med mange formål i studiene. Personene 
deltar delvis for å samle inn informasjon og delvis 
for å verifisere og sammenligne informasjon.   

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Ja. Studien er gjennomført på en metodisk måte 
hvis omfang kan tilpasses ressursene og tiden man 
har til rådighet. 

Fordeler/ulemper Eksperimentell studie som har visse svakheter i 
seg. Ut ifra formålet var studien imidlertid 
gjennomført på en fordelaktig måte for å kunne 
skjelne mellom hva som er hva, og hva deltakerne 
vurderte. Dette er et forstyrrende moment som 
påvirker vurderinger. (se kapittel 4 for forklaring 
om forstyrrende momenter) 

Detectable Warnings: Synthesis of U.S. and International practice  

Benzen B, Barlow, Tabor, 2000. 

(Indirekte følgestudier) 

Introduksjon Rapporten er en oppsummering av forholdet mellom utforming og effekter av 
«varningsytor» (skurna kupolytor) som ble brukt i og utenfor USA da studien ble skrevet. I tillegg til at 
rapporten er en håndbok, redegjør den også for ulike forskningsprosjekter i USA og andre land. 

Metode: En mengde ulik informasjon og materiale fra både USA og andre land blir presentert. Fokuset er 
rettet mot forskjellige miljøutforminger som for eksempel gatekryss og plattformkanter (perronger). 
Rapporten henviser til ulike typer studier, deriblant mange som er gjennomført med metode 
observasjoner. Det gis også en gjennomgang av hvordan forskjellige land bruker taktile overflater. 

Rapporten tar sågar opp to typer taktile overflater: kuleflater og overflater med ribbe/linjestruktur. 
Tyngdepunktet ligger riktignok på kuleflater/varselindikatorer og det er gitt en detaljert beskrivelse av 
avstand, høyde, form og plassering av kulene. Også beskrivelsen av oppmerksomhetsindikatorer valg 
overflater går ut fra at disse skal belegges med et kulemønster. Rapporten går derimot ikke dypere inn på 
hvordan overflatene identifiseres taktilt. Hvilken type stokker og stokkteknikk som er brukt, er ikke 
beskrevet. Rapporten fokuserer i stedet for på den taktile opplevelsen av materialet, og hvordan dette 
oppleves gjennom føttene. 

Resultat: Det redegjøres for at varslingsindikatorene/varseloverflaterna er viktige for ulike grupper av 
mennesker med synshemming, men ikke hvordan disse overflatene skal brukes. Når det gjelder 
orientering, finnes det her en avgjørende forskjell fra de nordiske forholdene. I følge rapporten er tanken i 
USA at personer skal identifisere en nivåforskjell med føttene. I Norge, Sverige og en rekke andre land 
skal nivåforskjeller identifiseres taktilt med stokken. Dette gjelder også for personer med førerhund. 
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Rapporten tar opp at personer i USA skal gå frem og identifisere for eksempel en perrongkant med 
føttene. 

Lyshetskontraster 

Ståhl, A. Almén M., Wemme M., (2010) Trafikverket, 2010:118 

Merk at lyshetskontraster ikke er det samme som luminanskontraster 

Introduksjon: Personer med synshemming deltok i denne eksperimentelle studien av forholdet mellom 
lyshetskontrast og bredden av linjer. Personer med synshemming har behov for lyshetskontraster for å bli 
advart, ledet og for å finne/oppdage. Kunnskapen er imidlertid dårlig når det gjelder utformingsdetaljer, 
for eksempel hvordan personer med synshemming oppfatter kontraster mellom naturlige overflater av 
forskjellig bredde og materiale. 

Formål: Hovedmålet med dette prosjektet var å studere hvordan personer med synshemminger oppfatter 
en linje (skillelinje) ved forskjellige lyshetskontraster og bredder, og om bredden på linjen har betydning 
for om/når man oppdager skillelinjen ved samme lyshetskontrast. 

 

figur 1 Eksempel på en av skillelinjene i studien, da bakken var våt. 

 

figur 2 Eksempel på skillelinjer i studien (en i det venstre hjørnet og en i midten) da bakken var våt 
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Metode: Det ble gjennomført tester med de tre lyshetskontrastene 0,20; 0,30 og 0,40 i NCS (Natural 
Color System®©). Hver lyshetskontrast ble markert med en skillelinje i de tre forskjellige breddene 
12 cm, 17 cm og 30 cm. Grunnlaget for materialvalget for skillelinjene var at de finnes og er utviklet for 
bruk i utomhusmiljø. Ved valg av materiale for studien målte man lysheten på nylagt og gammel asfalt, 
nymalte og gamle linjer, ulike typer av betongheller og granittheller fremstilt av henholdsvis kinesisk, 
portugisisk og svensk granitt. Alle materialene ble målt i våt og tørr tilstand fordi det varierer hvor mye 
mørkere hvert materiale blir når det blir vått. Testene ble gjennomført i våt tilstand. For å oppnå 
forskjellige lyshetskontraster mellom skillelinje og materialet rundt, varierte man mellom følgende 
materialer/utforming: 

• Skillelinjens materiale 
o Hvit vegoppmerkingslinje 
o Granitthelle 
o Lys betongstein 

• Materialet rundt: 
o Betongflate 
o Malt betongflate 
o Asfalt 

I rapporten er det redegjort for hvordan studieområdet var bygd opp, hvorfor det var bygd opp på den 
måten og hvilke typer strekninger som ble studert. Også forsøkspersonene ble beskrevet nøye med tanke 
på deres synshemming. 20 personer deltok i forsøket. 

Studien ble gjennomført i et eksperimentelt utomhusmiljø der oppgaven for de deltagende forsøksperso-
nene var å finne og følge 13 forskjellige teststrekninger. Datainnsamlingen skjedde ved at observatøren 
fulgte etter forsøkspersonene. Forsøkspersonene ble bedt om å fortelle hva de tenkte mens de utførte 
oppgaven, og det ble gjennomført intervjuer med testpersonene i etterkant. 

Resultat: Resultatet fra studien viser at lyshetskontrasten ser ut til å ha større betydning enn bredden på 
skillelinjen når det gjelder forsøkspersonenes evne til både å finne og å følge strekninger. Tendensen er 
gjennomgående at man lettere finner de brede skillelinjene, spesielt ved en lyshetskontrast på 0,40, men 
til en viss grad også ved en kontrast på 0,30. Når lyshetskontrasten er så liten som 0,20, kan man 
imidlertid ikke kompensere for dette ved å øke bredden. Ved denne lyshetskontrasten er det like vanskelig 
å finne skillelinjen uavhengig av hvor bred den er. Både observasjonene og intervjuene med testpersonene 
viste forskjeller mellom teststrekningene. Likeledes gav observatørene gjennomgående høyere verdier 
enn testpersonene selv. Grunnen til at testpersonene vurderte teststrekningene lavere, var en kombinasjon 
av både skillelinjens bredde og lyshetskontrast. I rapporten er det også redegjort for og oppsummert 
effekter av slitasje og værforhold. 

Vurdering av metode: 

Pålitelighet  Ja, men det er en eksperimentell studie som ikke 
fanger opp påvirkning fra forstyrrende elementer i 
løpet av en forflytning. Sett i lys av formålet blir 
studien likevel redegjort for og gjennomført på en 
sånn måte at resultatene er pålitelige. 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja  

Den burde imidlertid også vært gjennomført i et 
virkelig miljø. 

Utvalg (representativitet/størrelse) Beskrevet med tanke på hvordan synshemmingens 
konsekvenser er på det som studeres, noe som gir 
en troverdighet og tillit til den informasjonen som 
er studert. 
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Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Studien kan avgrenses og gjennomføres. 

Fordeler/ulemper Fordelen er at studien er gjennomført metodisk og 
strukturert med en metode som dekker ulike 
aspekter som kan påvirke resultatet. Også når det 
er vått, tørt eller slitasje på flatene 

Detectable warning surfaces at curb ramp. 
Hauger, J.S., Rigby, J.C., Safewright, M., and McAuley, W.J. (1996) Journal of Visual Impairment & 
Blindness. Nov-Dec, 512-525. 
 
Introduksjon: I studien er det studert taktile varselsindikatorer på «curb ramp» nedsenkninger med 
forskjellige vinkler i virkelige omgivelser (Figur 3). I artikkelen er det presentert fem tester som følger 
etter hverandre. Alle tester og studier er omfattende; det er mange personer og kryss i hver studie. 

 
Figur 3 «Curb ramp» fra Oslo 

Metode: I studie 1 deltok 25 personer som var blinde og vandt med å bruke stokk. Studien ble 
gjennomført i 12 kryss med diagonale og vinkelrette nedsenkete kantsteiner «curb ramp»  med to 
forskjellige helninger. Personene skulle gå mot krysset og stanse da de identifiserte krysset. 

I studie 2 var det 23 deltakere som på en naturlig måte skulle krysse de samme gatene som i studie 1. 
Personene ble videofilmet og observert av fem ulike personer. 

I studie 3 deltok 70 personer (40 personer med stokk, 11 med førerhund og 19 personer med 
synsforstyrrelser). Disse personene gikk i fem ukjente kryss med varselsindikatorer og fem kryss uten 
varselsindikatorer. Metoden var den samme som i studie 2. 

I studie 4 deltok 30 seende personer med mobilitetshjelpemidler. Personene skulle gå i de samme 
kryssene som var med i studie 3. I etterkant skulle personene sammenligne de forskjellige rampene ut fra 
flere kriterier. 

I studie 5 observerte man i løpet av 12 timer 1638 fotgjengere på et sted der gangarealet var skilt fra 
kjørebanen ved hjelp av varselsindikatorer. 

Resultatet viste at lokalisering av gaten var nært knyttet til vinkelen på nedsenkningen. De taktile 
overflatene økte til en viss grad muligheten for å oppdage gaten, men det var vanskelig å tolke resultatet. 
Det ble konkludert med at taktile overflater inngår i en kompleks kontekst som i seg selv påvirker 
resultatet. Dette vil si at utformingen av det studerte krysset, omgivelsene rundt, sosiale faktorer, 
trafikkstrømmene og fotgjengernes muligheter/evne til å orientere seg hadde innvirkning på hvor lett det 
var å identifisere både gaten og de taktile overflatene. 

Resultatet bygger opp under at planlegging av kunstige ledeoverflater må planlegges i en større kontekst, 
og at varselsindikatoren er nødvendig der «curb ramp» brukes, nemlig på nedsenket kantstein. Studien 
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viste også at vinkelen på nedsenkingen kan føre til forvirring og fare om den ikke er rettet slik at den 
peker rett ut mot kryssingen. Enkelte av forsøkspersonene fulgte helningen selv om denne var rettet inn 
mot krysset, og havnet der bilene møtes. Det viste seg også at kuleflater ikke gir sikkerhetsproblemer for 
andre trafikanter, heller ikke personer som bruker rullator eller lignende. Flertallet av deltakerne syntes at 
nedsenkinger med varselsindikatorer opplevdes bedre enn nedsenkinger uten varselsindikator. 

Vurdering av metodikk: 
Pålitelighet  Ja  

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja  

Den burde imidlertid også vært gjennomført på 
nytt med en utviklet metode for å fange opp 
kompleksiteten i det virkelige miljøet. 

Utvalg (representativitet/størrelse) Beskrivelsen varierer. Det skilles på personer som 
er synshemmede og personer som er blinde, samt 
hvilke hjelpemidler som blir brukt. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Studien kan avgrenses og gjennomføres. 

Fordeler/ulemper Fordel: Studien løfter kompleksiteten med å 
studere grupper på en strukturert måte med en 
metode som tar for seg forskjellige aspekter som 
kan påvirke resultatet. 

Fordel: Resultatet bygger opp under at planlegging 
av kunstige ledeoverflater må planlegges i en 
større kontekst enn bare overflaten i seg selv.  

Fordel: Det er mange forsøkspersoner med i 
studiene, noe som veier opp for ulikheter. Det 
mangler imidlertid en mer inngående diskusjon 
rundt hvordan de forskjellige synshemmingene kan 
ha påvirket adferden og resultatet. Resultatet er 
delt opp, men det hadde vært interessant med en 
grundigere analyse.  

Ulempe: Det er ikke gitt noen tydelig beskrivelse 
av hvilken metode som er brukt i hver studie 

Ulempe: Resultatene er ikke vurdert med tanke på 
problematikk knyttet til is og snø.  

Three aspects of coverage provided by the long cane – Object, surface and footplace-
ment preview.  

Blasch, B.B., LaGrowe, SJ., De l’Aune, W.R, (1996) 

(Ingen følgestudie men den tilfører viktig information) 

Introduksjon og formål: Artikkelen handler om hvordan mobilitetsstokken kan benyttes for å gi 
brukeren informasjon om hindre, overflatestruktur og hvordan føttene bør plasseres. 

Forfatterne fremhever mobilitetsstokkens mulighet til fullt ut å fungere som et hjelpemiddel. Det er viktig 
at man ikke bare ser på stokkens evne til å varsle hindre og nivåforskjeller der man går. For å kunne 
sammenligne ulike stokkteknikker i relasjon til disse funksjonene er det også viktig å studere muligheten 
for at man kan bruke stokken til å undersøke rommet man har foran seg.  
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I artikkelen resonneres det rundt fraværet av en mer detaljert terminologi knyttet til stokkteknikk og 
orientering, og misforholdet mellom opplæring i og faktisk bruk av stokken. Videre tar man opp forholdet 
mellom stokkteknikk og evnen til å innhente informasjon om hindre, struktur og hvordan føttene bør 
plasseres. Forfatterne understreker også at det er viktig at stokkbrukere benytter riktig stokkteknikk for å 
oppdage riktig informasjon i omgivelsene.  

Artikkelen tar utgangspunkt i pendelteknikken og glideteknikken og sorterer inn disse teknikkene i tre 
ulike måter for å oppfatte omgivelsene: oppdagelse av hindre, undersøkelse av overflate samt å kjenne 
fotens nedslagspunkt.  

Konklusjon: Stokkteknikken er viktig for at personer skal kunne oppfatte overflater og hindre. 
Pendelteknikken kan utføres delvis ved at stokken pendler foran kroppen uten å berøre underlaget. Da 
brukes stokken først og fremst til å oppdage hindre. Dersom pendlingen i stedet gjennomføres slik at 
stokken berører underlaget når man har stokken lengst ut i «pendelen», kan man oppdage forandringer i 
underlaget, for eksempel nivåforskjeller. For at man skal få informasjon om selve overflaten, må man 
bruke glideteknikken. Da glir stokken på underlaget hele vegen fra side til side. Forfatterne peker på at 
man ved trening i bruk av stokken fokuserer på at stokken også finner ut hvordan foten skal treffe bakken.  

Lærdommer: I studier er det viktig å forstå hvor viktig stokkteknikken er for at personer med 
synshemming skal kunne orientere seg på en god måte. Resultatet i forskjellige studier påvirkes av 
hvilken stokkteknikk som er brukt, og metoden bør derfor evalueres med dette i tankene. 

Vurdering av metode. Ettersom det ikke er en følgestudie, men en vurdering ut fra forskjellige artikler, 
er det vanskelig å vurdere informasjonen på samme måte som i de andre studiene det er vist til. 
Informasjonene som er drøftet i artikkelen kommer fra sikre kilder med en vid innfallsvinkel. 
Konklusjonen viser til viktigheten av kunnskap rundt stokkteknikk og dens påvirkning på mulighetene til 
å oppdage informasjon. 

Ledstråk för synskadade – Val av ytmaterial  

Johansson, R., (1989), Transportforskningsberedningen 

Selv om studien er gammel, er det tatt med da den behandler mange aspekter ved fysisk utforming som er 
viktig for orienterbarhet og som fremdeles diskuteres. Studien danner grunnlag for fortsatt forskning og 
utvikling av metoder for å studere personer med synshemming.  

Formål: Prosjektet har som formål å gi økt kunnskap om hvordan ledelinjer kan utformes for at 
trafikksikkerheten og orienteringsmulighetene for personer med synsforstyrrelser skal kunne forbedres. 

Metode: Gjennom litteraturstudier har man kartlagt kunnskapene i Sverige og et par andre land. Kontrast 
mellom overflatematerialer i forskjellige kombinasjoner har blitt testet gjennom praktiske forsøk 
(observasjoner). Testene gjelder både materialer for å lede og materialer for stopp/varsel. 

En testgruppe bestående av 13 blinde, sterkt synsforstyrrede og synsvake ble brukt for å utforske 
overflatematerialets egenskaper.  Forsøket ble utført sent på høsten i 1988, mens det ennå var bart. 
Forsøkspersonene var kledd i vinterklær og skulle forsøke å følge en skillelinje mellom to materialer. 
Som sammenligningsgrunnlag fant man ut hvor lang tid personene brukte på å følge en like lang strekning 
langs en veg og en kant til et nivå som lå lavere enn gangarealet. Deltagerne måtte også teste hvor langt 
inn på en overflate man må komme for å oppdage at det var et skifte i materialbruk. Forsøkspersonene ble 
valgt ut av synssentralen. Kun to av forsøkspersonene hadde nedsatt førlighet i føttene. I gruppen var det 
to personer som var blinde og uten evne til å oppfatte lys, mens to hadde muligheten til dette. Fire av 
tretten personer orienterte seg uten bruk av synet. 

Forsøket omfattet tre deler: å finne ledelinjen, å følge ledelinjen og å stoppe på riktig sted. Med 
«ledeoverflater» i dette prosjektet menes overflater som avviker i farge og struktur mot materialet rundt. 
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De overflatematerialene som ble studert i prosjektet var standardmaterialer som normalt ble brukt i 
nordiske gatemiljøer. Kun materialer som allerede var godkjente i 1989 ble testet, det vil si ingen 
spesialoverflater som ribbe-, sinus- eller kuleflater.  

Resultat: Smågatestein ble umiddelbart underkjent som overflatemateriale/ledoverflate for gående.  

Kombinasjoner av andre materialer ble etter forsøksomgang 1delt i tre grupper, der gruppe tre inneholdt 
18 kombinasjoner. Disse gav ikke tilstrekkelig pålitelighet til å fungere ute i gatemiljøet, og ble derfor 
avskaffet. 

I anbefalingene ble overflatematerialene vurdert i to grupper. Den ene gruppene bestående av 
gangarealer/ledeoverflater og den andre gruppen av gangarealer/stoppoverflater. Innad i gruppene ble 
materialene gradert i de tre undergruppene god, mindre god og ubrukelig. Graderingen innebar at gruppen 
«god» inngår i kombinasjoner som er sikre, eller som oppleves å være lette eller svært lette å følge eller 
oppdage. I gruppen «mindre god» er sikkerheten fremdeles meget høy, men man oppdager dem verken 
som letter eller vanskelige å følge eller å finne. I gruppen «ubrukelig» havnet de kombinasjonene som ble 
underkjent ut ifra et sikkerhetssynspunkt. 

Når det gjelder stokk og stokkteknikk angis det bare at personen bruker stokk, men ikke hvilken type 
stokk eller teknikk som har blitt brukt. Man har derimot observert om personen er høyre- eller 
venstrehendt og at stokken sonderer et område på cirka 0,8–1,0 meter, noe som tilsvarer kroppsbredden. 

Vurdering av metode: 

Pålitelighet  Ja  

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja 

Utvalg (representativitet/størrelse) Bra 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Ja. Studien er gjennomført på en metodisk måte og 
omfanget kan tilpasses rammer og tid til rådighet.  

Fordeler/ulemper Fordel: Studien er gjennomført metodisk. Det 
mangler likevel en del beskrivelser av 
gjennomføringen. 

Ulemper: Det er en brist at resultatet ikke drøfter 
hvilken stokk eller stokkteknikk som har blitt 
brukt. Dette har betydning for hvordan forskjellige 
overflater oppfattes. 

Det har ikke blitt gjort en tilsvarende studie med 
tanke på vinterforhold. Det er heller ikke døftet 
hvordan vinterforhold kan påvirke resultatet. 

Att orientera med hjälp av ledytor – blinda testar taktiliteten i ytor med olika material 
och struktur 
Ståhl, A. Almén M., Wemme M., (2004) Vägverket Publikation 2004:158 

Innledning: Rundt om i verden pågår det forsøk med å gjøre det fysiske miljøet lettere å orientere seg i 
for personer med synsforstyrrelser. Man legger ledelinjer i forskjellige materialer med mange ulike typer 
strukturer på ledeoverflatene. I Sverige brukes fortrinnsvis enkelte materialer og overflater når man legger 
særskilte ledelinjer, men anvendeligheten av disse materialene og overflatene har ikke blitt undersøkt i 
dokumenterte studier. 

Formål: Det overgripende målet med dette prosjektet var å undersøke hvilke strukturer på 
retningsindikatorer og varselsindikatorer (svensk: ledytor og varningsytor) som er brukbare for personer 
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som er blinde og bruker mobilitetsstokk for å orientere seg. Strukturene kan samtidig ikke være til hinder 
for personer med bevegelseshemning. 

Metode: I forsøket la man 15 teststrekninger utomhus i materiale beregnet for utomhusbruk. Hvert 
teststrekninger hadde en total lengde på 30 meter. Selve ledeoverflaten var 20 meter lang. Rundt hver 
ledeoverflate var det betongheller eller smågatestein (Figur 4). De 14 forsøkspersonene var helt blinde for 
at man skulle være helt sikker på at det var den taktile utformingen, det vil si overflatens struktur, som ble 
brukt til orientering. Følgende metode ble brukt: observasjon (objektiv vurdering etter et strukturert 
skjema), intervju for verdsetting/evaluering av strekningen (subjektiv vurdering), intervju om persondata 
og videofilming. 

(teststrekningen ble lagt på en lignende måte som skillelinjene ble bygd opp, se figur 1, figur 2)  

    

Figur 4 eksempel på teststrekningene 

Resultat: Resultatet viser at seks teststrekninger er mer brukbare enn de andre. Felles for disse (de 
brukbare stråkene) er at ledeoverflatene gir en sinuslignende bevegelse i stokken. Det har stor betydning 
for sikker føring at materialet rundt strekningen er plant, og at kanten på materialet mot strekningen ikke 
avskåret. Forsøket viser også at visse materialer (kombinasjoner) fører til at stokken setter seg fast. Dette 
gir en rykkete gangmåte med stor fare for at man kommer ut av kurs. 

Betydningen av bredden ble også undersøkt, og det viste seg at 80 cm bredde på ledeoverflatene er for 
mye. Testpersonene kommenterer bredden ved å si at de kjenner seg usikre fordi de ikke kjenner 
ytterkantene av teststrekningen. 13–35 cm var for smalt til at det gikk an å gå på strekningen. Det er kun 
stokken som klarer å følge så smale stråk, og selv det viste seg å være vanskelig. 

For samtlige forsøksoverflater var det i denne studien en majoritet av forsøkspersonene som ikke ble 
oppmerksomme på overgangen mellom ledeoverflate/retningsindikator og 
varselsoverflate/varselsindikator før flere meter etter varselsoverflatens slutt. Dette innebærer i praksis at 
personen er flere meter ut i kjørebanen dersom det ikke finnes noen kant som indikerer overgangen fra 
gangarealer til kjørebane. Forsøkspersonene hadde noe lettere for å oppdage varselsoverflaten dersom de 
kom fra en plan overflate, som var tilfellet i starten av hvert teststrekninger. Resultatet viser også at 
betydelig flere identifiserte teststrekningens begynnelse enn slutt. Kuleflater med avkappete kuler viste 
seg å være noe lettere å identifisere enn kuler med helt runde kuler på overflaten. 

To strekninger bestod av smågatestein som den ledende overflaten (tre rader smågatestein og fem rader 
smågatestein buet rundt midten). To strekninger hadde smågatestein som omkringliggende overflate til 
ledeoverflaten. Førstnevnte løsning viste seg å være vanskelig å følge og fikk forsøkspersonene til å 
stanse flest ganger sammenlignet med i andre utprøvde strekningen. Faktisk måtte alle forsøkspersonene 
stanse da de testet denne varianten. 

Både den objektive og subjektive vurderingen viste at teststrekninger der det var brukt smågatestein enten 
i selve ledeoverflaten eller i overflatene ved siden av, var vanskelige å følge. De materialene som var 
lettest å følge, så ut til å være materialer som har «myke» kanter og dermed gir en lett bølgebevegelse 
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(sinusbølge) som kan oppdages via mobilitetsstokken. Stokken setter seg heller ikke fast verken i 
ledeoverflaten eller omkringliggende materialer. 

Vurdering av metode: 

Pålitelighet  Ja, men det er en eksperimentell studie som ikke 
får med seg påvirkning fra forstyrrende elementer 
under forflytningen. Med hensyn til målet med 
studien dokumenteres og gjennomføres studien 
likevel på en sånn måte at resultatet er pålitelig. 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja. Den burde imidlertid også vært gjennomført i et 
virkelig miljø.  

Utvalg (representativitet/størrelse) Blinde 

Når man studerer taktilitet, er det viktig at 
personene er blinde slik at man sikrer at det faktisk 
er taktiliteten som blir studert. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Studien kan avgrenses og gjennomføres. 

Fordeler/ulemper Fordelen er at studien er gjennomført metodisk og 
strukturert med en metode som dekker ulike 
aspekter som kan påvirke resultatet.  

Ulempe: Studien er gjennomført i et 
eksperimentelt miljø, men med tanke på målet med 
studien, er dette bra.  

Ulempe: Tilsvarende studier er ikke gjort med 
tanke på vinterforhold.  

A Study of Environmental Perception Patterns of the Visually Impaired and Environ-
mental Design.  
Chih-Hong Huang, Shu-Chuan Yu. Indoor and Built Environment 2013; 22;5: 743-749. 

(Ingen følgestudie) 

Sammendrag/introduksjon: Artikkelen beskriver en studie gjennomført i Taiwan. Hensikten med 
studien er å undersøke sammenhengen mellom subjektiv bevissthet og det fysiske miljøet for personer 
som er blinde eller synshemmede. Forfatterne beskriver at bakgrunnen for studien er at personer som er 
blinde eller svaksynte, bruker andre sanser for å hente inn impulser fra omgivelsene for å orientere seg. 
Forfatterne meder derfor at den fysiske utformingen av omgivelsene påvirker hvor godt personer med 
synshemminger kan orientere seg. 

Formålet var å utvikle en hensiktsmessig utforming av miljøer for å øke brukervennligheten for personer 
som er synshemmede eller blinde. Dette gjør forfatterne ved å se på persepsjonsmønster og evaluere 
miljømessige forutsetninger. 

Metode: Q-metoden ble brukt for å bedømme detaljutforminger i omgivelsene, og deltakerne var 
studenter ved et universitet i det nordre Taiwan. Beskrivelsen av Q-metoden er utilstrekkelig, noe som 
gjør den vanskelig å forstå. Totalt deltok fem menn og to kvinner mellom 20 og 22 år i undersøkelsen. 
Fem av deltakerne var blinde, og to deltakere hadde amblyopi. Forfatterne beskriver Q-metodologien som 
at deltakerne skulle sammenligne og prioritere spørsmål på kort med punktskrift og plassere disse i 
forskjellige høyder. Analysen ble gjennomført med en «Q-methodology statistical software». 
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Resultatet viste at personer som er blinde og synshemmede har forskjellige måter å oppfatte omgivelsene 
på. Studien viste tre forskjellige mønstre. Forfatterne mener også at resultatet viser at graden av 
funksjonsnedsettelse ikke påvirker persepsjonen av miljøer, men det gjør derimot personlige vaner og 
opplevelser. Arkitektoniske elementer i et to- eller tredimensjonalt miljø omfatter forandringer i 
materialbruk, nivåforskjeller, plassering av forskjellige elementer, tilstrekkelig utstrekning for å skape 
ekko, romhøyder med mer. Disse utformingssignalene er mer forskjellige og komplekse å planlegge ut 
ifra, enn de mer vanlige detaljutformingene som taktile ledelinjer som finnes for personer som er blinde 
og synshemmede. Studien viser at utstrekning og detaljutforming for å skape orientering krever ytterligere 
studier for å øke kunnskapen om dette. 

 

Vurdering av metoden: 

Pålitelighet  Nei. Metoden er ikke utførlig beskrevet, og det 
mangler en kritisk drøfting av metoden. Spesielt 
mangler det en gjennomgang av hvordan metoden, 
som ble utviklet i 1930-årene, brukes i dag. 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja, med en språklig og kulturell oversettelse av 
spørsmålene. 

 

Utvalg (representativitet/størrelse) En liten gruppe og begrenset spenn i alder på 
deltakerne. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) For lite informasjon om metode. Eventuelt uaktuell 
metode. Man hadde brukt mye tid på å innhente 
informasjon om metode og hvordan analysen skal 
foregå. 

Fordeler/ulemper Ulempe: Metoden er ikke tilstrekkelig beskrevet, 
og det blir derfor problematisk å stole på 
resultatene. I artikkelen er det også få referanser til 
studier om personer med synshemming. 

Fordel: Forfatterne har forsøkt å studere andre 
parametere enn taktile ledeoverflater som kan ha 
betydning for orientering. 

Hur orienterar personer som är blinda längst ett kontinuerligt ledstråk? 
Agneta Ståhl, Mai Almén. 2007 Kristianstad: Vägverket Region Skåne. 

Introduksjon: Det overgripende formålet med denne studien var å undersøke om sammenhengende 
ledelinje har blitt utformet på en sånn måte at personer som er blinde, ikke opplever at det er noen brudd i 
føringen. En ledelinje defineres som en kontinuerlig «kjede» av naturlige og kunstige ledeoverflater, 
varselsoverflater og oppmerksomhetsoverflater fra start til mål, kun brutt av kjørebaner for bil og/eller 
sykkel. 

En ledelinje er ikke bare en transportstrekning. Naturlige ledeoverflater har også en funksjon som 
kjennemerker for å identifisere hvor man befinner seg langs et strekninger. Naturlige ledeoverflater er 
også lettere enn kunstige ledeoverflater å orientere seg etter. Dette er forutsatt at det ikke anlegges løse 
hindre eller at beplantning ikke tillates å gro ukontrollert slik at ledeoverflaten blir vanskelig å komme til. 
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Formålet med studien var å studere hvordan personer som er blinde kan orientere seg etter de 
ledeoverflatene (naturlige og kunstige), oppmerksomhetsoverflater og varselsoverflater som ble bygget 
før studien. Det var også et mål å finne ut hvordan personer som var blinde oppfattet sammenhengende 
ledelinjer i området med tanke på orienterbarhet, brukervennlighet og sikkerhet. Studien omfatter således 
ikke spørsmål knyttet til lyshetskontraster. 

Metode: Testene ble gjennomført i et virkelig miljø, og de er derfor realistiske og tar hensyn til 
forstyrrelser fra trafikken, som kan påvirke evnen en person som er blind har til å konsentrere seg. 
Teststrekningen ble utformet slik at det blir et tydelig strekninger fra et startpunkt til et målpunkt. 
Strekningen inneholder både naturlige og kunstige ledeoverflater, valg- og varselspunkter og omfatter 
også kryssing av kjørebaner for bil og sykkel. 

Totalt sju personer deltok i studien. Alle var menn og blinde uten noe restsyn. Samtlige var vandt med å 
bruke mobilitetsstokk for å orientere seg. 

Metoder som ble brukt, var deltagende observasjon, intervju og at forsøkspersonene måtte si høyt hva de 
tenkte. Før studien ble deltakerne introdusert for ledelinjen. Den deltakende observasjonen sørget for å 
registrere hvorvidt forsøkspersonene kunne følge streckinger ved hjelp av henholdsvis naturlige og 
kunstige ledeoverflater, finne detaljer i omgivelsene, passere brudd (opphøyde gangfelt, kjørebaner, åpne 
plasser) i stråkene, tolke informasjonen som ble gitt, finne referansepunkter og notere seg varselsmerking 
(både taktile flater og oppmerking) . Etter hver observasjon ble forsøkspersonen intervjuet om hvor 
lett/vanskelig de syntes det var å finne forskjellige detaljutforminger, å tolke forskjellige 
detaljutforminger, å følge stråket samt hvor trygt/utrygt det føltes å krysse gater. 

Resultat: I de tre stråkene som inngikk i studien, var det en ambisjon om å skape kontinuitet i føringen. 
Utgangspunktet var at det naturlige miljøet, i så stor grad som mulig, skulle utgjøre ledeoverflatene. 
Eksempel på naturlige overflater var kantstøtte ved beplantning, gresskanter, rekkverk, murer, fasader 
med tydelig markerte entreer, fortauskanter. Også varselsindikatorer kunne lages av naturlige overflater, 
for eksempel i form av fortauskanter ved kryssende kjørebaner. Det naturlige miljøet ble komplettert med 
kunstige ledeoverflater som førte til at man klarte å eliminere noen av bruddene som naturlig oppstår 
mellom naturlige ledeoverflater. Erfaringene fra observasjonene så vel fra intervjuene viste at man stort 
sett hadde lyktes med ambisjonen da ledelinjen ble anlagt. Likevel viste studien at det fremdeles var noen 
brudd i kontinuiteten mellom ledeoverflatene, særlig ved innganger til bygninger. 

Generelle anbefalinger ut ifra resultatene var: 

- Tverrgående sinusplater var generelt vanskelige å identifisere. Da studien ble gjennomført i 
2007, kunne man ikke gi noen klare anbefalinger, men noen løsningsforslag ble skissert:  

o For å gjøre det lettere ved husmurer, hekker, murer og beplantning kan langsgående 
sinusplater på begge sider rundt en ledeoverflate alternativt kompletteres med kuleflater 
for å gjøre det lettere å orientere seg langs en fortauskant. Alternativt kunne sinusplater 
plasseres diagonalt med føring bort fra fortauskant. 

- Kuleflate oppfattes vanligvis ikke, fordi andre signaler i omgivelsene var lettere å oppfatte. Av 
den grunnen anbefales det at kuleflaters lengde i gangretningen økes fra 35 cm til 70 cm  

- Bussholdeplasser som var markert med tverrgående sinusplater med bredde 70 cm var 
vanskelige å identifisere. Det anbefales å legge sinusplatene med ribbene diagonalt i 
gangretningen. 

- Forbi samtlige entreer var det vanskelig å holde retningen. Her anbefales det at entreene 
utrustes med langsgående sinusplater med bredde cirka 35–40 cm gjennom hele 
overflaten/bruddet. Denne løsningen er ikke utprøvd, og det må gjennomføres flere tester før 
løsningen implementeres i større skala. 
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- Taktile ledeoverflater omgitt av heller med singel var meget vanskelige å identifisere og 
følge. Den grovheten overflater laget av heller med singel har, førte til at den hvite stokken gav 
forvirrende signaler til hånden og vanskeliggjorde tolkningen av overflatestrukturene. En 
anbefaling er at alle taktile ledeoverflater skal omgis av cirka 60 cm. Plane overflater, for 
eksempel betongplater med så få fuger/skjøter som mulig, granittheller eller asfalt. 

- Åpne områder, for eksempel forbi parkeringsplasser, gangveger til innganger og utvidete, åpne 
plasser som leder til boliger, var enda vanskeligere å følge. Også disse områdene anbefales 
utstyrt med langsgående sinusplater med en bredde på cirka 35–40 cm. Alternativt kan man male 
en hvit vegoppmerkingslinje i tre lag med bredder på henholdsvis 150, 100 og 50 mm over 
plassen/bruddet. Heller ikke disse løsningene er testet, noe som må gjøres før implementering i 
større skala. 

- Nedsenkning langs fortauskant for personer med rullestol eller rullator er som regel for brede. 
Nedsenkningen må gjøres 90–100 cm brede i henhold til BFS 2003:19, HIN1. 

- Overflater av rund, naturlig brostein (engelsk: cobblestone) i direkte tilslutning til kule- og 
sinusoverflater skaper forvirring når man skal identifisere lede- og varselsindikatorer. Kunstige 
retnings- og varselsindikatorer må i henhold til BFS 2003:19, HIN1 omsluttes av materiale med 
en annen struktur. Det anbefales derfor at de aktuelle sinusoverflatene omgis av minst 60 cm 
materiale med en jevn overflate.  

- Kanter fungerer bra som ledeoverflate dersom de er høye nok. Ved aktuelle plasser langs 
strekninger 1 bør kanten tydeliggjøres bedre. For at den skal være merkbar som ledeoverflate, 
må høyden være minst 4 cm. Ved opphøyde gangfelt bør man forsterke informasjonen om at 
man krysser en kjørebane. Det anbefales derfor at gangarealet utstyres med en cirka 100 cm dyp 
varselindikator med kuleoverflate. Legg merke til at det i denne overflaten må anlegges en cirka 
90–100 cm bred jevn overflate slik at personer med rullator, rullestol eller lignende kan komme 
frem (Figur 5). Denne jevne overflaten må legges så langt unna ledeoverflaten/kanten som 
mulig, i dette tilfellet ved sykkelbanen. Denne løsningen er testet, og foreløpige resultater var 
positive da denne studien ble utarbeidet (Stål A. Newman E., 2010). 

 

Figur 5 Bildet viser et eksempel på beskrivelsen ovenfor 

- Gjerder kan fungere godt som naturlige ledeoverflater dersom de er riktig utformet. 
Gjerdene langs både stråk 1 og 2 (både metall- og tregjerdet) var ikke optimalt utformet. 
Metallgjerdet gav konstant «hakking» i stokken, mens tregjerdets horisontale avstivere var 
plassert for høyt. Samtlige gjerder anbefales å få en utforming med en horisontal avstiver ganske 
nær (i underkant av 10 cm) bakken. 
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- Samtlige benker anbefales å bli utrustet med en tverrligger på hver kortside og baksiden, slik at 
de kan bli identifisert med mobilitetsstokken. 

- Stolper og pullerter med trykknappenhet og/eller taktilt kart må plasseres i direkte 
tilknytning til ledeoverflaten. Ved det signalregulerte gangfeltet fant man ikke stolpen og 
trykknappenheten. Det anbefales derfor, for det første, at ledeoverflaten bestående av to rader 
langsgående sinusheller flyttes så den munner ut i den venstre kanten av gangfeltet, det vil si så 
langt som mulig unna den nedsenkete kantsteinen for syklister og personer med 
bevegelseshemning. For det andre anbefales det at plassen utstyres med to trykknappenheter, der 
den ene er plassert på en stolpe i umiddelbar tilknytning til venstre for ledeoverflaten. Det 
vertikale taktile kartet på siden av trykknappenheten er vanskelig å tolke fordi man må «vri» 
kartet om to akser for å orientere det etter gangretningen (Figur 6). Kartet anbefales å få en 
utforming lik det man finner på pullerter slik at det føles horisontalt i hånden og gir informasjon 
i gangretningen (Figur 7).  

 

Figur 6 viser et eksempel på en trykknappenhet med taktilt kart og taktil pil (Bildet er ikke fra studien) 

 

Figur 7 viser pullerter med taktile kart 
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Generelt sett viste studien at de tre strekningene opplevdes å ha forskjellig grad av brukervennlighet for 
testpersonene. 

  

Vurdering av metoden: 

Pålitelighet  Ja, men få personer deltok 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja. 

Utvalg (representativitet/størrelse) Kun menn deltok. Kvinner bør også inkluderes i 
studien.  

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbar. 

Fordeler/ulemper Fordeler er at: 

- Analysen er gjennomført ut ifra grad av 
synshemming/blindhet. 

- Studiene er gjennomført i et virkelig miljø 
med naturlig forekommende trafikk, 
bakgrunnslyd og vær. 

- Både personenes egne opplevelser og 
observatørens notater ble registrert 

Ulempe: Ingen kvinner deltok i studien. 

3.2 Sikkerhet i kryss 

Exploratory Analysis of Crossing Difficulties for Blind and Sighted Pedestrians at 
Channelized Turn Lanes.  

Schroeder, B.J., Rouphail, N.M., Wall Emerson R.S (2006), Transportation Research Record; Journal of 
Transportation Research Board 1956 (Planning and Administration), 94-102. 

(Ingen følgestudie)  

Sammendrag/introduksjon: Artikkelen presenterer resultatet fra en sammenlignende parvis studie, der 
både personer som er blinde og personer som kan se vurderer mulighetene for å krysse fra veikanten i tre 
ulike kryss. De krysset et kanalisert høyresvingefelt i et kryss (channelized turn lane). Interessen for å 
studere dette kommer av at forfatterne trodde at utformingens natur, samt fraværet av signal påvirker 
personers sikkerhet og tid til å bedømme når det er lurt å krysse vegen. I denne situasjonen trenger 
personen som venter ved krysset å kunne vurdere lyden og dens retning fra sirkulære bevegelser, samt 
håndtere en mengde bakgrunnslyder, det vil si støy. 

Formålet er å: 

a) Identifisere hvilke vanskeligheter personer som er blinde har når de skal krysse et kanalisert 
høyresvingefelt i et kryss (channelized right-turn) på en sikker måte med god tidsmargin og å 
sammenligne med mulighetene til en person med fullt syn. 

b) Å teste hvordan kryssutforming og trafikkvolum påvirker forsinkelsene og risikoatferden.   

Metode: Studien ble utført eksperimentelt. Både blinde og seende personer fikk vurdere når de ville ha 
valgt å krysse gaten da de stod ved krysset (uten å krysse, bare stå ved siden av krysset). Det var ni seende 
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og ni blinde som deltok. De blinde holdt nede en knapp så lenge de vurderte det som trygt å gå over 
gaten. Den seende holdt opp et flagg. To deltakere gjennomførte testen samtidig, men de så eller oppfattet 
ikke hva den andre personen gjorde. Hendelsene ble filmet og observert på stedet 

Resultatet viser at det er betydelig vanskeligere for personer som er blinde å krysse denne krysstypen, 
siden de må ta flere beslutninger. Personer som er blinde, har en tendens til å løpe en betydelig høyere 
risiko og det tar mye lenger tid for dem å avgjøre når de kan passere. Personer som er blinde, tar i tillegg 
flere risikofylte beslutninger enn det personer som ser gjør. Studiet viser også at støyen fra trafikken ikke 
har en signifikant innvirkning. Ytterligere en konklusjon fra eksperimentet var at plasseringen av krysset 
ikke påvirket bedømmelsen av krysningsatferden. 

Forskningsteamet bedømte at studien har feil på grunnlag av at de hadde for mange variabler som 
påvirket resultatene, noe som medførte at det var vanskelig å isolere og sortere ut hva som virkelig 
påvirket vurderingene fra deltakerne. De kunne ikke trekke konklusjoner på en slik måte som de ønsket. 
De nevner også selve vanskeligheten med fullt ut å analysere dataene siden personene ikke krysset gaten 
på ordentlig, men kun gjennomførte en vurdering fra siden. 

Vurdering av metoden: 

Pålitelighet  Ja, som en eksperimentell studie og siden 
forfatterne selv antyder problemene med 
studieopplegget, vurderer vi at det gir en større 
pålitelighet. 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja 

Utvalg (representativitet/størrelse) Studiet nevner ikke hvilken grad av blindhet 
personene som var med hadde. Om personer har 
noe gangsyn er det klart at det vil påvirke deres 
avgjørelser. Antall personer som deltok er få, men 
det er vanskelig å gjennomføre observasjonsstudier 
med for mange deltakere på grunn av kostnader og 
muligheten til å finne deltakere som oppfyller 
kriteriene og som vil delta. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbart  

Fordeler/ulemper Ulemper: metoden som ble brukt nådde ikke opp 
til målet for studiet, men ga inndata til utvikling av 
metodikken.  

Det er en eksperimentell studie som bekrefter 
kompleksiteten i orientering, samt kompleksiteten 
i å studere denne gruppens behov. 

Normally Sighted, Visually Impaired, and Blind Pedestrians Accurate and Reliable at 
Making Street Crossing Decisions.  
Shirin E. Hassan. Investigative Opthalmology & Visual Sciences, May 2012, Vol. 53, No. 6. 

(Ingen følgestudie) 

Sammendrag/Introduksjon: Artikkelen beskriver en test som ble utført for å måle med hvilken presisjon 
og pålitelighet personer med normalt syn, synshemmede og blinde personer vurderte når det var sikkert å 
krysse gaten. Forfatterne mener at studiens konseptuelle modell handler om at fotgjengernes sikkerhet 
avhenger av hvor godt han/hun kan vurdere to variabler: 1) tiden det kommer til å bruke for å krysse 
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gaten 2) tiden til neste kjøretøy kommer. På en fempunktsskala skulle personer med normalt syn, 
synshemmede og blinde avgjøre om det var tilstrekkelig med tid for dem til å krysse gaten.  

Formålet var å måle med hvilken presisjon og pålitelighet personer med normalt syn, synshemmede og 
blinde personer gjorde vurderinger av når det var sikkert å krysse gaten. 

Metode: Eksperimentelle studier ble utført der deltakerne på en fempunktsskala bedømte hvor trygt det 
var å krysse gaten. Sikkerhetsvurderingene ble gjort ved ulike avstander og ble målt langs en tofeltsveg 
(kun én retning) uten trafikksignal. Deltakernes syn ble vurdert før undersøkelsen, de måtte ha 
gjennomført trening i orientering og forflytning, og de rapporterte at de jevnlig krysset gater uten å bruke 
førerhund. Personer med normalt syn, synshemmede og blinde personer bedømte når de anså det som 
trygt å krysse gaten. De tok avgjørelser basert på tre sensory conditions: visuell og auditiv informasjon 
(V+A), kun visuell informasjon (V), kun auditiv informasjon (A). 

Resultatet viser at både personer med og uten synshemming gjør presise og pålitelige vurderinger. Da det 
bare ble gitt auditiv informasjon, overvurderte alle gruppene tiden det tok å krysse gaten, det vil si at de 
minst sikre avgjørelsene blir tatt når kun auditiv informasjon oppgis 

Vurdering av metoden: 

Pålitelighet  Ja 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja 

Utvalg (representativitet/størrelse) Representerer både personer som er blinde uten 
evne til å oppfatte lys, personer med synshemming 
og personer med normalt syn. Vurderingen av 
synet ble utført av en ekspert og deltakerne fikk 
selv rapportere om sine orienteringshjelpemidler, 
vaner, etc. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbart, men det må etableres kontakt 
med synseksperter. Studien krever unødvendig 
store ressurser i forhold til den kunnskapen den gir 
om planlegging i et større perspektiv. Derfor er 
den eventuelt unødvendig å gjennomføre. 

Fordeler/ulemper Fordeler er at studien blir en sammenligning 
mellom ulike gruppers vurderingsevne og hvor 
stor rolle visuell og auditiv informasjon spiller.  

En annen fordel er det eksplisitte 
sikkerhetsperspektivet. Det må etableres kontakt 
med en synsekspert, eventuelt øyenleger/optiker, 
for å vurdere synsevnen. Dette er både en fordel og 
en ulempe da det gir sikker informasjon om type 
synshemming, men det krever store økonomiske 
og menneskelige ressurser. 

Ulemper er at studiet kan bli alt for spesifikt og 
detaljert uten at det gir så mye informasjon til 
planleggere og prosjektører av planlegging for 
personer med nedsatt syn i et større perspektiv. 
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Blind and Sighted Pedestrians’ Road-Crossing Judgements at a Single-Lane Rounda-
bout.  

David A. Guth, Richard G. Long, Robert S. wall Emerson, Paul E. Ponchillia, Daniel H. Ashmead. Hu-
man Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 2013 55:632 originally pub-
lished online 18 September 2012. 

(Ingen følgestudie) 

Sammendrag/introduksjon: Artikkelen beskriver en studie utført i Storbritannia som en konsekvens av 
at flere og flere rundkjøringer planlegges. Rundkjøringer har blitt et viktig tema når det gjelder 
tilgjengelighet for personer med synshemminger. Ifølge forfatterne har tidligere forskning fokusert på 
flerfelts rundkjøringer, men ikke på rundkjøringer med kun ett kjørefelt. Forfatterne valgte derfor å 
gjennomføre den aktuelle studien. 

Formålet var å evaluere relative risikoer og prestasjonsevner basert på personer som er blinde og har 
nedsatt syn når de krysser en gate ved en ettfelts rundkjøring 

Metode: personer som var blinde og personer uten nedsatt syn gjorde vurderinger ved å trykke på en 
knapp når de mente det var riktig å krysse rundkjøringen. Det ble gjort vurderinger både i og utenom 
rushtid, ved inn- og utkjøring, ved gangfelt og på plasser lenger bort fra rundkjøringen. Totalt ti personer 
(seks kvinner og fire menn) som var blinde, men med evnen til å oppfatte lys, og ni personer (tre kvinner 
og seks menn) med normalt syn deltok. 

Resultatet viste at deltakerne som var blinde, tok mer risikofylte avgjørelser om når de mente det var 
trygt å krysse, spesielt i rushperiodene. Deltakerne som var blinde, brukte lenger tid på å ta en beslutning 
og valgte å krysse gaten i færre tilfeller enn det personer uten nedsatt syn gjorde. Begge gruppene tok 
sikrere og mer effektive avgjørelser ved gangfelt lenger fra rundkjøringen. Konklusjonen forfatterne 
trekker er at personer som er blinde, men med mulighet til å oppfatte lys, tjener på at gangfeltet plasseres 
lenger fra ettfelts rundkjøringer enn det som er vanlig utforming.  

Vurdering av metode: 

Pålitelighet  Nei, for å orientere og forflytte seg i en 
rundkjøring eller et kryss dekker flere aspekter enn 
om det er trygt å krysse. Personer trenger samtidig 
å kunne finne riktig retning for kryssingen, noe 
som krever en mer sammensatt vurdering enn bare 
å avgjøre om det er trygt å gå over.  

 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja 

Utvalg (representativitet/størrelse) Kun fokus på personer som er blinde, men med 
evne til å oppfatte lys. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbart.  

Fordeler/ulemper Fordeler er at studien gir anbefalinger om hvordan 
man kan planlegge for å øke tilgjengeligheten og 
sikkerheten i rundkjøringer for personer med 
blindhet.  

Ulempen er at studien utelater personer med 
synshemming, som orienterer annerledes enn 
blinde 
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Luminanskontrast vid artificiell belysning - För ökad tillgänglighet i infrastruktur 

Bäckman I., Löfström M.,(2013) Examensarbete ljushögskolan, Tekniska högskolan i Jönköping 

Introduksjon: Når man i dag prosjekterer et anlegg, stilles det krav til at lyshetskontrasten mellom 
skillelinjer og omkringliggende materiale på bakken skal være minst 0,4 i henhold til NCS (natural colour 
system). Anbefalingene er basert på evnene personer som er synshemmet har til å oppfatte forskjeller i 
lyshet. Disse anbefalingene er utviklet i dagslys og denne studien har som hensikt å undersøke hvordan 
anbefalingene til lyshetskontrast forholder seg under kunstig belysning. 

Formål: Å skape ny kunnskap for å utvikle bedre offentlige utendørsmiljøer under kunstig belysning og 
øke tilgjengeligheten i samfunnet. De problemstillingene arbeidet har gått ut ifra, er: 

• Er lyshetskontrast et pålitelig mål å prosjektere etter i kunstig belyste miljøer?  

• Hva er sammenhengen mellom lysstyrke og lyshetskontrast i ulike belysninger?  

• Hvilke material- og lyskildekombinasjoner er anbefalt for høyest luminanskontrast? 

Metode: Det er utført et laboratorieeksperiment der ulike kombinasjoner av belegningsmaterialer ble 
plassert under ulike belysninger og belysningsstyrker. De lyskildene som ble brukt, er høytrykksnatrium, 
LED og metallhalogen og de belysningsstyrkene som ble testet er 5, 10, 20 og 100 lux. Ved å måle 
luminansen til samtlige materialer har en luminanskontrast mellom dem blitt beregnet.  

Resultat: ved å sammenligne alle materialkombinasjonenes ulike luminanskontraster har det blitt 
konkludert med at det ikke finnes noen direkte sammenheng mellom luminans- og lyshetskontrast. Dette 
skyldes at de materialkombinasjonene med samme lyshetskontrast har vist forskjellige 
luminanskontraster. I og med at det er store forskjeller kan det også konkluderes med at man ikke bare 
kan prosjektere etter lyshetskontraster, men at man også må tenke på luminanskontrastene. Den 
materialkombinasjonen der luminanskontrasten var høyest i flere ulike belysninger var aldrende asfalt og 
g-støtte (en type fortauskant).  

Vurdering av metode: 

Pålitelighet  Ja – på grunnlag av at det er en eksperimentell 
studie. Den sier imidlertid ingenting om hva som 
er gjort rundt dette i internasjonal sammenheng. 
Ettersom luminanskontrast brukes som mål i 
mange land for kontrastmarkering, ville det vært 
fint med en oversikt over andre land for å kunne 
sammenligne. Problemstillingene er veldig 
omfattende og dekker mange aspekter. For å 
konkludere er det nødvendig med flere studier, 
akkurat som forfatterne nevner. I fremtidige 
studier bør forstyrrende elementer sorteres ut slik 
at én variabel studeres om gangen. For eksempel 
bør samme material og overflate sammenlignes 
mot samme for å unngå feilkilder, NCS-skanner 
bør også brukes i videre studier.  

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja 

Utvalg (representativitet/størrelse) Ingen følgestudie 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Kan tilpasses tilgjengelige ressurser, men det er 
behov for noe utstyr og programvare. 

Fordeler/ulemper Fordelen er at studien ble gjort som følge av at det 
er mangelfull kunnskap knyttet til dette 
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Ulemper er mangelen på en grundigere diskusjon 
om hvordan de ulike overflatene, basert på 
materialene som brukes, har påvirkning. Fordi 
ulike overflater og materialer absorberer lys på 
ulike måter, vil det påvirke resultatet. Selv om det 
er nevnt burde det være inkludert mer i 
vurderingene og valg av overflater fra 
begynnelsen.  

3.3 Shared spaces 

Accounting for the Needs of Blind and Visually Impaired People in Public Realm De-
sign.  
John Parkin & Nicola Smithies. Journal of Urban Design, Vol. 17. No. 1, 135-149, February 2012. 

Sammendrag/Introduksjon: Artikkelen beskriver resultatene fra en studie av hvordan områder med 
såkalt shared space brukes av personer som er blinde eller synshemmede. Studien ble utført på et område 
med shared space i byen Bolton i England. Innenfor trafikkplanlegging er konseptet shared space aktuelt. 
Konseptet innebærer at ulike typer trafikantgrupper oppholder seg på samme overflate og at 
forutsigbarhet erstattes med fleksibilitet til å tilpasse atferden i samspillet med andre trafikanter. Ettersom 
mye av denne kommunikasjonen baseres på øyenkontakt, oppstår spørsmål om hvor hensiktsmessig 
konseptet shared space er for personer som er blinde eller synshemmede. Studien fremhever at disse 
personene identifiserer måter å orientere seg på og utvikler teknikker og strategier, til og med på områder 
med shared space der «tradisjonelle» ledelinjer som for eksempel nivåforskjeller, etc., ikke eksisterer. 
Samtidig peker forfatterne på viktigheten av at områder med shared space er utformet på en sikker måte 
ut i fra de behovene som personer som er blinde eller synshemmede, har. For eksempel fremhever de at 
enkelte områder skal være «trygge områder», det vil si områder som kun er tillatt for fotgjengere 

Formålet er å stille spørsmål knyttet til betydningen av veiledning og orientering, ved å:   

a) Bestemme hvilke vanskeligheter som blinde og personer med synshemming har på offentlige 
plasser, spesielt på steder med shared space. 

b) Forstå de forutsetningene som blinde og delvis seende personer utvikler for å finne vegen i et 
urbant miljø. 

Metode: Studien er utført med såkalt metodetriangulering. Metoder som ble brukt var spørreskjemaer, 
dybdeintervjuer og observasjonsstudier. Spørreskjemaet ble distribuert til medlemmer i en 
interessegruppe og handlet blant annet om grad av synshemming/blindhet, orienteringshjelpemiddel, 
orienteringsteknikk, etc. Basert på svarene i undersøkelsen ble tre blinde og fire synshemmede personer 
valgt ut for å delta i et timelangt intervju. Fem av disse (én blind, fire med synshemming) deltok også i 
observasjonsstudien. Da hver observasjon var ferdig, gjorde observatøren en skriftlig vurdering av den 
enkelte observasjonen. For å unngå at feil som ble bemerket under observasjonen skyldtes uvante 
omgivelser, ble observasjonene utført på steder der deltakerne vanligvis oppholdt seg. 

Resultatet viser ingen negative innstillinger til konseptet shared space basert deltakernes perspektiv. 
Uventede hindringer er spesielt problematisk for personer som er blinde eller synshemmede. Mens disse 
er diskrete kjennetegn som ujevnheter i bakken, lyktestolper, etc., kjennetegn som egentlig ikke er tenkt 
som orienteringsmarkører, spiller de en viktig rolle for orientering for personer med blindhet eller 
synshemming. En annen konklusjon fra studiet er at planleggere må lære seg det rike utvalget av metoder 
og strategier som personer med synshemming og blindhet bruker. Dette er viktig for å kunne være 
kreative i utformingen av overflater som ikke bare er interessante å se på, men som også gir flere 
egenskaper som tilbyr enkel navigering. 
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Vurdering av metoden: 

Pålitelighet  Ja, basert på et brukervennlig perspektiv. Nei, 
basert på sikkerhetsperspektiv 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja 

Utvalg (representativitet/størrelse) Representerer både helt blinde personer og 
personer med synshemming. Antall personer som 
deltok er få, men det er vanskelig å gjennomføre 
observasjonsstudier med for mange deltakere på 
grunn av kostnader og muligheten til å finne 
deltakere som oppfyller kriteriene og som vil delta. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbart 

Fordeler/ulemper Fordelen er at observasjonene skjer på plasser der 
deltakerne er vant med å oppholde seg, noe som 
gjør at feil på grunn av ukjente omgivelser 
reduseres. 

Ser kun på brukerperspektivet av shared space, 
samtidig som sikkerhetsperspektivet tas opp i 
diskusjonen 

Ulemper – ettersom det kun er studert fra brukens 
perspektiv sier ikke studien noe om hvor trygg 
selve utformingen er basert på hvordan personer 
oppfører seg i den virkelige situasjonen. Det finnes 
også mangler i beskrivelsen basert på hvordan 
plassen brukes av andre trafikanter, for eksempel 
antall syklister og bilister, samt hastighet. Dette er 
faktorer som påvirker atferden og sikkerheten på 
stedet. 

Basert på hvordan personenes atferd er beskrevet i 
artikkelen, kan man konkludere med at deltakerne 
ikke bruker plassen på den måten det er tenkt, eller 
med samme vilkår som andre. Basert på et 
brukervennlig perspektiv oppfylles ikke kravene. 

Ulemper er at studien kun gjennomføres på ett 
sted. For å unngå denne ulempen bør studier 
gjennomføres på flere steder med shared space. 
Eventuelt bør også trafikksikkerhetsperspektivet få 
en tydeligere rolle for videre studier. 
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Accessibility of Shared Spaces for visually impaired persons: An inventory in the Neth-
erlands 

Else Havik, Bart JM Melins-Dankers, Frank JJM Steyvers and Aart C Kooijman. British Journal of 
Visual Impairment 20012 30:132. 

(Ingen følgestudie) 

Sammendrag/introduksjon: Forfatterne av artikkelen har utført en systematisk gjennomgang av 
utbredelsen av shared space i Nederland og hvilke implikasjoner disse har for uavhengig mobilitet for 
personer med synshemming. Konseptet med shared space ble innført i Nederland, men har siden blitt 
populært også i resten av Europa. Miljøegenskaper for ti typiske områder med shared space i Nederland 
ble registrert, deretter ble tilgjengeligheten basert på gjeldende lover vurdert, og til slutt ble miljøene 
bedømt av eksperter. Ingen av de studerte stedene var uten potensielle problemer for personer med 
synshemming. 

Formålet var å lage en systematisk oversikt over områdene med shared space i Nederland og å 
identifisere potensielle hindringer for personer med synshemming. 

Metode: Studien ble utført som en trinnvis prosess. I første omgang ble ti typiske områder med shared 
space valgt ut av «The Shared Space Institute», shared space med en maksimal hastighet på mer enn 30 
km/t ble utelatt. Deretter ble miljøegenskapene på stedene registrert. Miljøegenskapene ble sammenlignet 
av tre uavhengige sakkyndige om hvor bra miljøet samsvarer med retningslinjene for tilgjengelighet. Til 
slutt ble miljøegenskapene vurdert basert på tilgjengeligheten for personer med synshemming. Disse 
vurderingene ble utført av et ekspertpanel på 11 spesialister innen mobilitet og orientering. Ekspertpanelet 
scoret miljøegenskapene på en skala på en til fem. 

Resultatet viser at det er flere forskjeller mellom de ulike områdene med shared space som inngikk i 
studien. Til tross for det forekom det felles kjennetegn som for eksempel fravær av trafikklys, 
fortauskanter og separate områder for bilister og syklister. Ingen av plassene svarte helt opp mot 
retningslinjene for tilgjengelighet for personer med synshemminger. Noen aspekter som kom frem under 
studien, og som kan medføre tilgjengelighetsproblemer på områder med shared space, er eksempelvis 
mangel på nivåforskjeller mellom overflater for gående og kjøretøy, syklister som ikke kan indentifiseres 
fordi de ikke blir hørt, oppmerkete parkeringsplasser for bil og parkeringsfrie soner. Selv om artikkelen 
hovedsakelig tok for seg tilgjengelighetsproblemer dukket det også opp positive aspekter knyttet til 
områder med shared space, som lave hastigheter og god oversikt over plassen 

Vurdering av metoden: 

Pålitelighet  Ja, basert på tilgjengelighet og sikkerhet. Nei, 
basert på et brukervennlig perspektiv..  

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja 

Utvalg (representativitet/størrelse) Representerer både helt blinde personer og 
personer som er synshemmet. Antall personer som 
deltok er få, men det er vanskelig å gjennomføre 
observasjonsstudier med for mange deltakere på 
grunn av kostnader og muligheten til å finne 
deltakere som oppfyller kriteriene og som vil 
delta.. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbart  

Fordeler/ulemper Fordelen er at sikkerhetsperspektivet er tatt i 
betraktning og at områder med shared space 
utformes i henhold til de retningslinjene som sikrer 
tilgjengelighet i miljøer.  
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Ulemper er at ikke brukervennlighet blir betraktet. 

3.4 Transport 

Mobility of the sight and hearing impaired: barriers and solutions identified.  
Elmar W.M. Fürst, Christian Vogelauer. Qualitative Market Research Vol. 15, no. 4, 2012. 

(Ingen følgestudie) 

Sammendrag/introduksjon: Artikkelen beskriver en studie som er gjennomført i Østerrike. Formålet 
med studien var å finne ut hva som hindrer personer med syns- eller hørselshemming fra å bruke 
kollektivtrafikken. Innledningsvis defineres syns- og hørselshemming, deretter er det gjennomført en 
forstudie. Ut fra forstudien ble det utformet en forskningsplan med åtte «workpackages». I artikkelen 
beskrives forstudien og «workpackage 1», som er en studie av praksis (engelsk: state of the art study), og 
syn- og hørselshemminger defineres tydelig. 

Formålet var å få innsikt i hva som er de største hindrene for at personer med syns- eller 
hørselshemminger kan bruke kollektivtransporten. Mulige løsninger på problemene ble presentert. 

Metode: Innledningsvis ble det gjennomført en forstudie i form av litteratursøk og intervju med 
eksperter, personer med syns- eller hørselshemminger og representanter fra interesseorganisasjoner. 
«Workpackage 1» var et litteratursøk. 

Resultatet ble presentert som fire områder som redegjorde for de vanligste problemene innen hvert 
område. De fire områdene var 1) «Stops and station» med problemer som for eksempel utydelige 
høyttalerbeskjeder, 2) «Vehicles» som for eksempel at det ikke var akustisk annonsering av 
holdeplassene, 3) «General mobility problems» som for eksempel innebærer at manglende varsling av 
skilt i hodehøyde er et problem til og fra bussene og 4) «Public awareness» som for eksempel at det er for 
dårlig opplæring/utdannelse av personell. 

Vurdering av metode: 

Pålitelighet  Ja. 

Eventuelt kommer følgestudier til å inngå i noen 
av de andre «workpackagesene», men det fremgår 
ikke av artikkelen. 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja. 

Utvalg (representativitet/størrelse) I forstudien kom det frem flere aktørers syn 
(eksperter, personer med syns- eller 
hørselshemming og representanter fra 
interesseorganisasjoner). Dette vurderes som 
positivt. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbart 

Fordeler/ulemper Fordel: Funksjonshemmingene er tydelig definert. 

Fordel: Studien innledes med en omfattende 
litteraturgjennomgang ettersom det faktisk finnes 
mye kunnskap allerede. 

Ulempe: Det er utydelig hvor forfatterne henter 
sine forslag til løsninger fra. 
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Mobility and access to transport issues as experienced by people with vision impair-
ment living in urban and rural Ireland.  

Bláithín AM Gallagher, Patricia M Hart, Colm O’Brien, Michael R Stevenson, Andrew J Jackson. 
Disability and Rehabilitation, 2011; 33(12):979-988. 

(Ingen følgestudie) 

Sammendrag/introduksjon: Artikkelen beskriver en studie som ble gjennomført i Irland. Synshemming 
innebærer ofte reduserte muligheter til å forflytte seg og bruke alle former for transport. Det er en 
utfordring å gå i ukjente omgivelser, og bilkjøring er ikke tillatt. 

Formålet var å undersøke mobilitet og tilgang til transport for personer hadde en synshemming og var 
bosatt i byer og landsbygder i Irland. 

Metode: Studien ble gjennomført som intervju av 14 fokusgrupper. Deltakerne bodde både i byer og på 
landsbygda. Utvalget av deltakerne var i følge forfatterne representativt for «vision impaired 
community». Det ble gjennomført lydopptak, som deretter ble transkribert og analysert med en tematisk 
analyse. 

Resultatet viser at tilgjengeligheten til kollektivtrafikk er dårlig, og at det mangler en allmenn forståelse 
for personer med synshemminger. Spesialbestilt utdanning/opplæring vurderes å være nødvendig for 
ansatte både i offentlige virksomheter og i kollektivtrafikken. Som en konsekvens av de utilgjengelige 
transportmulighetene oppstod det et behov for hjelp fra målgruppens familie og venner. 

Vurdering av metode: 

Pålitelighet  Ja. 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja. 

Utvalg (representativitet/størrelse) Unødvendig mange fokusgrupper ble intervjuet. 
Vanligvis får man et godt nok utvalg av å intervjue 
4–5 grupper. 

 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbart 

Fordeler/ulemper Fordel: forfatterne belyser et problem som det har 
vist seg viktig å belyse og hente frem kunnskap 
om. 

Ulempe: Det krever unødvendig mye tid og 
kostnader å gjennomføre unødvendig mange 
intervjuer av fokusgrupper.  
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3.5 Parkområder 

Accessible park environments and facilities for the visually impaired.  

Kin Wai Michael Siu. Facilities Vol. 31, no. 13/14, 2013. 

Sammendrag/Introduksjon: Artikkelen beskriver hvordan åpne parker er for personer med 
synshemminger (parker tilgjengelige for offentligheten). Forfatternes utgangspunkt er at parker er plasser 
som burde være tilgjengelig for alle. Men den faktiske situasjonen er annerledes ettersom personer med 
synshemming har vanskeligheter med å identifisere og ta seg rundt i parkene. Artikkelen inneholder en 
oppsummering av tidligere studier av parker for personer med synshemminger, deretter presenteres en 
casestudie av seks parker i Hong Kong. 

Formålet med artikkelen er å identifisere og diskutere parker som åpne plasser for alle – inklusive 
personer med synshemminger. Artikkelen identifiserer en rekke sentrale retningslinjer for politikk, 
utforming og skjøtsel av parkmiljøer og fasiliteter som fremmer åpenhet og sosial inkludering 

Metode: Kvalitative studier er utført som en casestudie. Casestudiene inkluderte befaringer, 
feltobservasjoner, intervjuer med beslutningstakere/politikere og administratorer innen planlegging, 
utforming og ledelse. Intervjuer med personer med synshemming ble gjennomført under 
feltobservasjonene. Deltakerne i observasjonsstudiene ble valgt av frivillige organisasjoner. Totalt deltok 
seks kvinner og seks menn med synsrelaterte funksjonshemminger, alderen deres varierte fra 18-62 år. 
Noen av deltakerne ble invitert til å delta i en deltakerbasert forsknings-workshop. Hensikten med 
workshopen var å gi kommentarer og forslag til utforming og styring av parkmiljøer. 

Resultatet: Resultatet bekrefter at åpne plasser er nødvendig for alle, men at personer med synsrelaterte 
funksjonshemminger ekskluderes. Dette påvirker kvaliteten på offentlige plasser i byen. I følge forfatteren 
er det tre områder som trenger spesiell oppmerksomhet: 1) Å identifisere og nærme seg parken, for 
eksempel at det tilbys tydelige indikatorer for orientering og lokalisering i parken, 2) Overgripende 
miljørelatert bakgrunn, for eksempel at det tilbys informasjon ved valgplasser/valgtilfarter i parkene, 3) 
Fasiliteter inne i parkene, for eksempel at det tilbys en balanse mellom utforskning og trygghet. I følge 
forfatteren er det nødvendig å gjennomføre flere studier siden parkmiljøene er i stadig endring. 
Forfatteren understreker betydningen av brukermedvirkning i forskning, spesielt når det gjelder personer 
med spesielle behov 

Vurdering av metoden: 

Pålitelighet  Ja, med bakgrunn i formålet. Men det mangler mer 
spesifikk bakgrunnsinformasjon om deltakernes 
grad av synshemming/blindhet. Dette fører til 
problemer ettersom personer orienterer forskjellig 
avhengig av synshemming. 

Overførbarhet til norske forhold/situasjoner Ja. 

Utvalg (representativitet/størrelse) Det mangler bakgrunnsinformasjon om 
deltakernes grad av synsnedsettelse. 

Gjennomføring (tid/økonomi/ressurser) Gjennomførbart. 

Fordeler/ulemper Fordelen er oppmerksomheten rettes mot 
parkmiljøer.  

Ulemper er at utvalget ikke er spesifikt definert, 
noe som gjør vurderingen av resultatene vanskelig 
å tolke. 
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3.6 Tekniske hjelpemidler for å orientere seg innendørs og utendørs: 
I følgende liste presenteres artikler som redegjør for tekniske hjelpemidler for orientering både innendørs 
og utendørs for personer med synshemming. Siden tiden er en begrensende faktor redegjør vi ikke for 
disse studiene på samme måte som over. Planleggere har et annet fokus enn å tilby personer med 
synshemming tekniske hjelpemidler for orientering. 

Toward a computer vision-based wayfinding aid for blind persons to access unfamiliar indoor envi-
ronments Tian, Y.; Yang, X.; Yi, C.; Arditi, A.. Machine Vision and Applications, April 2013, 
24(3):521-535  

Supporting Accessibility for Blind and Vision-impaired People With a Localized Gazetteer and 
Open Source Geotechnology. Rice, Matthew T.; Aburizaiza, Ahmad O.; Jacobson, R. Daniel; 
Shore, Brandon M.; Paez, Fabiana I. Transactions in GIS. Apr2012, Vol. 16 Issue 2, p177-190. 
14p..  

Smartphone-assisted mobility in urban environments for visually impaired users through computer 
vision and sensor fusion By: Ahmetovic, D., 2013, vol. 2, pp. 15-18, xviii+246 pp., Conference 
Paper  

Smart guide system to assist visually impaired people in an Indoor environment By: Tee, Z.H.; 
Ang, L.-M.; Seng, K.P.. IETE Technical Review (Institution of Electronics and Telecommuni-
cation Engineers, India), November 2010, 27(6):455-464  

Understanding the requirements of geographical data for blind and partially sighted people to 
make journeys more independently. Chandler E; Worsfold J, Applied Ergonomics [Appl Ergon], 
2013 Nov; Vol. 44 (6), pp. 919-28. 

Indoor positioning system based on sensor fusion for the Blind and Visually Impaired Gallagher, 
T.; Wise, E.; Binghao Li; Dempster, A.G.; Rizos, C.; Ramsey-Stewart, E., 2012, 9 pp., Confer-
ence Paper. 

Indoor navigational aid using active RFID and QR-code for sighted and blind people Alghamdi, S.; 
van Schyndel, R.; Alahmadi, A., 2013, pp. 18-22, 532 pp., Conference Paper.,  

An Indoor Navigation System for the Visually Impaired.  Guerrero, Luis A.; Vasquez, Francisco; 
Ochoa, Sergio F. Sensors (14248220). 2012, Vol. 12 Issue 6, p8236-8258. 23p.  

Supporting Accessibility for Blind and Vision-impaired People With a Localized Gazetteer and 
Open Source Geotechnology. By: Rice, Matthew T.; Aburizaiza, Ahmad O.; Jacobson, R. Daniel; 
Shore, Brandon M.; Paez, Fabiana I. Transactions in GIS. Apr2012, Vol. 16 Issue 2, p177-190. 
14p. 

Percept indoor navigation system for the blind and visually impaired: architecture and experimen-
tation Ganz, A.; Schafer, J.; Gandhi, S.; Puleo, E.; Wilson, C.; Robertson, M. In: International 
Journal of Telemedicine and Applications, 2012, 894869 (12 pp.). 

Smartphone based guidance system for visually impaired person By: Asad, M.; Ikram, W., 2012, 
pp. 442-7, Conference Paper. 

3.7 Annet  
Can Tactile Tiles Create Accessible Urban Spaces? Marta Dischinger, José Marcal Jackson Filho. 
Space and Culture 2012 15:210 originally published online 9 August 2012. 

3.8 Litteratur som ikke er oppsummert 
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Detaljutformning og planlegging 

Impact of curb Ramps on the Safety of Persons who are blind, Bentzen, B.L., and Barlow, J.M. 
(1995) Journal of Visual Impairment & Blindness 89,319-328. 

I den ene ble kryssing av gater i nedsenkete gangfelt (det vil si gangfelt uten kanter) studert. Resultatet 
viste at deltakerne ikke kunne identifisere gaten..  

Testing Truncated Domes, Chandler (2004) Public Road, September/October, 68-73. 

Wayfinding without vision: An experiment with congenitally, totally blind people. Passini, Proulx 
(1998) Environment and Behaviour 20, 236-237. 

Head movement While Crossing Streets; Effect of Vision Impairment. Hassan, Geruschat, McAuley 
(2005) Optometry and Vision Science, 82 (1), 18-26. 

Detection of warning surfaces in pedestrian environments: The importance for blind people of 
kerbs, depth, and structure of tactile surfaces, Ståhl, A., Newman, E. mf., (2010) Disability and Reha-
bilitation 32 (6),469-482. 

Ombyggnad av ledstråk på ett antal torg i Stockholm - Utvärdering av utformningen och lärdomar 
från arbetsprocessen, Newman E., Rosenkvist J., (2012) Stockholm Stad 

I ISO Standarden, 23599, ”Assistiv product for blind and vision impaired person – tactile walking 
surface indicators”, finns det många referenser sammanställda från olika länder i dess litteraturlista.  

 
Sikkerhet i kryss 
Nedenfor presenteres to rapporter som ble gjennomført for å øke orienterbarheten i kryss på grunnlag av 
lydsignaler.  

Tryckknappslådans hjälpfunktioner, utvärdering utifrån gravt synnedsatta och blindas förutsätt-
ningar, Newman E., Wahl. C., (2012) Stockholm stad 

Tryckknappslådans hjälpfunktioner, utvärdering utifrån gravt synnedsatta och blindas förutsätt-
ningar, del 2, Newman E., Wahl. C., (2013) Stockholm stad 
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4 Diskusjon og anbefalinger 

Som tidligere nevnt er det aktuelle området omfattende og dekker mange fagområder, noe som gjør at det 
er gjennomført mange studier i ulike disipliner. Ettersom litteratursøket ikke har vært i stand til å dekke 
alle områder eller studier, har det blitt fokusert på viktige stikkord som tilgjengelighet og sikkerhet for 
planleggere og prosjekterende. Området er likevel omfattende og ytterligere litteratur er tilgjengelig. 
Uheldigvis ble det ikke funnet mange studier når det gjelder innemiljøer spesielt, selv om søkeordene ble 
variert.  

For å fange opp kompleksiteten må metoden, ved studier med synshemmede, dels ta hensyn til hvordan 
folk orienterer og forflytter seg basert på grad av synshemming, og dels å ta hensyn til omgivelsene. På 
bakgrunn av dette må resultatene siden tolkes fra ulike innfallsvinkler. Systematiske studier må 
gjennomføres på forhånd for å utvikle kunnskap om hvordan miljøer bør bygges slik at de blir 
orienterbare og samtidig trygge. Studier må på en eller annen måte omfatte tydelig definerte miljø-, 
person- og aktivitetskomponenter. 

Nedenfor er det angitt viktige parametere i studier av personer som er synshemmet og brukervennligheten 
ved omgivelsene. Disse er nærmere diskutert i nedenstående avsnitt og parameterne har til og med vært 
basis for hvordan angitt litteratur har blitt vurdert ut fra hensikten med arbeidet. 

• Viktigheten av å ta hensyn til hvilken synshemming personen har 
• Viktigheten av å ta hensyn til hvordan personer orienterer og forflytter seg 
• Viktigheten av å ta hensyn til omgivelsene og miljøet  
• Viktigheten av å bruke ulike metoder  

4.1 Diskusjon av metoden 

Det som diskuteres nedenfor er koplet til studier av miljøets utforming og dets brukervennlighet ut i fra et 
planleggings- og tilgjengelighetsperspektiv. 

Viktigheten av å ta hensyn til hvordan personer orienterer og forflytter seg, samt å ta 
hensyn til hvilken synshemming personene har 

Personer som har en synshemming opplever det fysiske miljøet på ulike måter og anvender det fysiske 
miljøet forskjellig. Hvordan miljøet oppfattes avhenger blant annet av hvor alvorlig synshemmingen er og 
hvilken type synshemming det er. Dette ble redegjort for i deloppdrag A. Grad av synshemming påvirker 
hvordan en person orienterer og forflytter seg og hvilke inndata de samler til det kognitive kartet. 
Hvordan personer med ulike typer og grad av synshemming samler informasjonen om miljøer er viktig å 
vurdere i studier av synshemmede og for verdien av studiet og dets resultater. Det finnes eksempler på 
studier fra blant annet Kina der studier av taktile overflater ble gjennomført med seende personer som 
hadde bind for øynene. Dette gir ikke troverdige resultater da seende personer ikke er like trente som 
personer som er blinde, er på å bruke andre sanser enn synet. 

I undersøkelser av hvordan personer benytter seg av taktil informasjon, er det viktig å vite at personen 
virkelig opptrer eller reagerer ut i fra den taktile informasjonen, og ikke annen informasjon. Det samme 
gjelder når man gjennomfører studier med fokus på eksempelvis lyshetskontraster eller på annen måte. 
Dersom personen har synshemming, kan det være at personen kombinerer synshemmingen med den 
taktile informasjonen. I de tilfeller vet man da ikke hva personen egentlig har benyttet seg av i 
orienteringen og forflyttingen. Avhengig av problemet er det viktig å være forsiktig med utvalget og nøye 
med kunnskapen om hvordan folk orienterer seg. 
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Viktigheten av å bruke ulike metoder og å ta hensyn til omgivelsene og miljøet 

For å fange opp kompleksiteten i en studiesituasjon har det vist seg å være nødvendig å bruke og 
kombinere forskjellige metoder for å fange opp ulike innfallsvinkler som påvirker orienteringen og 
forflyttingen basert på miljøet (Newman, 2010). 

For å danne et inntrykk av de forskjellige faktorene som påvirker i en studiesituasjon, er det viktig å bruke 
en tilnærming som fanger opp kompleksiteten. Å bruke veldefinerte miljøkomponenter og en metodikk 
som i tidligere studier har vist seg å være riktig, er en forutsetning for å oppnå høy validitet når personer 
med synshemming studeres i reelle miljøer (Hauger, Rigby et al. 1996; Schroeder, Rouphail et al. 2006). 
Jo mer kompleks situasjonen og miljøet er, jo viktigere er det å synliggjøre kompleksiteten, fortrinnsvis 
ved hjelp av flere metoder for datainnsamling. Dersom det ikke brukes flere ulike datakilder, kan det være 
vanskelig å fange opp kompleksiteten i hvordan mennesker bruker eksisterende miljø og spesifikke 
detaljer i miljøet, eksempelvis kunstige taktile overflater. 

Observasjonsstudier alene fanger ikke opp personers opplevelse av situasjonen eller hva det er personen 
orienterer seg etter i miljøet. Å fange opp det personer tenker i løpet av en orienteringssituasjon har derfor 
vist seg å være viktig. Når personer som er blinde studeres, har metodikken ”å tenke høyt”, vist seg å 
være veldig nyttig, spesielt ettersom de blant annet fokuserer på signaler (stimuli) som miljøet gir på en 
helt annen måte enn det seende personer gjør. Dette betyr at personens egne opplevelser og umiddelbare 
tanker er spesielt viktige å få med. Når man som seende forsøker å sette seg inn i hvordan det er for 
personer som ikke ser sine omgivelser, er det viktig å forstå hvordan de orienterer og hva de anser som 
viktig. Det har også fra mange forskjellige aspekter vist seg å være viktig at personen selv får vurdere 
hvordan de opplever en bestemt situasjon gjennom intervjuer (Newman E. 2010, Ståhl, A. Newman E. et 
al, 2010). Dersom man kun benytter intervjumetodikken for å studere opplevelsen av en trafikkteknisk 
løsning eller en miljødetalj, er risikoen stor for at man mister hvordan en person i virkeligheten orienterer 
og forflytter seg basert på det som studeres. Dette skyldes at personer med synshemming selv kan 
oppfatte at de for eksempel krysset et gangfelt på en riktig og trygg måte, uten at dette faktisk er tilfelle, 
siden de ikke ser hele bildet av hvordan kryssingen ser ut i virkeligheten. Det er derfor ikke tilrådelig å 
bygge en trafikkløsning basert utelukkende på intervjuer eller samtaleinformasjon. 

Studier gjennomført i reelle trafikkmiljøer medførte uunngåelige effekter fra faktorer som kan være 
vanskelig å kontrollere, eksempelvis støy fra omgivelsene, trafikkflyten, værforhold og andre mennesker. 
At dette er tilfellet er ikke unikt, men har blitt observert i tidligere studier av mennesker med 
synshemming og blindhet i reelle trafikkmiljø (Hauger, Rigby et al. 1996; Schroeder, Rouphail et al. 
2006). I følge Schroeder (2006) er det derfor viktig, når man studerer den aktuelle gruppen, å velge et 
homogent studieområde med testanlegg som er lik i alle, bortsett fra en eller to egenskaper. På denne 
måten kan man, i den grad det er mulig, isolere effekten av egenskapene ved stedet (Schroeder, Rouphail 
et al. 2006).  

Fordi det vanligvis er nødvendig med mer enn én metode, det vil si observasjoner, er studier som ikke 
bare er følgestudier tatt med i litteratursamlingen for å illustrere betydningen av metodevalget. 

4.2 Hvilke konklusjoner kan vi trekke fra studiene angitt ovenfor? 
I flere av studiene fremkommer det at lyd er en viktig del av orienteringen. Dette gjelder enten det er 
snakk om å bevege seg over et åpent område, i et gatekryss eller å ta til seg informasjon i løpet av en 
reise. På områder med shared space er det vanskelig å oppdage sykler, da man ikke kan høre disse. I 
kollektivtrafikken er det vanskeligheter med å få informasjon, noe som blant annet skyldes 
utydelige/manglende høyttalerbeskjeder på stasjoner og i kjøretøyene, for dårlig utdanning/opplæring av 
personell og dårlig merkete skilt i hodehøyde. Lydens betydning skal ikke undervurderes når man 
planlegger miljøer. 

Vanskeligheter med å lokalisere målpunkter og valgmuligheter i parker.  
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Betydningen av at ledende materialer gir en kontrasterende følelse til hånden via stokken er viktig, noe 
som fremkommer i noen av de dokumenterte studiene. Dersom man bruker materialer eller strukturer på 
forskjellige overflater for å lede personer, er det viktig at utformingen gir korrekt og tydelige signaler i 
stokken. Når det gjelder detaljutforming, viser det seg at overflatestrukturen har stor betydning for hvor 
lett det er å oppdage overflaten. Smågatestein har vist seg å være vanskelig å følge, fordi den ikke gir 
tydelige nok signaler til stokken. 

Litteratursammenstillingen viste også at vinkelen på nedsenkingen kan føre til forvirring og fare om den 
ikke er rettet slik at den peker rett ut mot kryssingen. Enkelte av forsøkspersonene fulgte helningen selv 
om denne var rettet inn mot krysset, og havnet der bilene møtes 

Det kan konstateres at sansene er viktige i orientering på forskjellige måter ut ifra lyd, strukturer, 
helninger, materialer og visuelle kontraster. I en større skale spiller samtidig «rommets» utforming, 
plassering av store og mindre elementer og størrelse inn. 

Man kan likevel ikke trekke noen klar konklusjon ut ifra spesifikke utformingsdetaljer, ettersom 
litteratursøket, som tidligere nevnt, ikke er helt uttømmende og det finnes mer informasjon å innhente. 

Metoden varierer ganske mye i de dokumenterte studiene. Valg av metode henger tett sammen med det 
man ønsker å studere, og dette gjelder også for studiene som er presentert i denne rapporten. Metodens 
betydning er drøftet tidligere. Det er imidlertid viktig å trekke frem at dersom man studerer 
detaljutforming, er det viktig med en strukturert og gjennomtenkt metode som tar hensyn til menneskers 
forutsetninger og evner. Man må også ha omgivelsene i tankene når man utarbeider en metode. Når det 
gjelder å studere utforminger som påvirker adferd, er det viktig å huske på både sikkerhet og 
brukervennlighet. Det er vanskelig kun å høre på forsøkspersonenes egne synspunkter om en utforming, 
og som seende bør man også observere hvordan personene faktisk opptrer i situasjonene som oppstår. 

4.3 Ytterligere «følgestudier» som må gjennomføres ut ifra norske 
forutsetninger 

Nedenfor er det redegjort for forslag til ytterligere følgestudier som kunne vært bra å gjennomføre når det 
gjelder orientering og forflytning hos den aktuelle målgruppen. Forslagene skriver seg fra arbeidet med 
del A og B. Vi foreslår i tillegg at det gjennomføres ytterligere litteraturstudier som fokuserer på 
spesifikke utformingsløsninger som for eksempel trapper og naturlige ledelinjer. Disse studiene høver 
ikke bare å være følgestudier. Vi anser det som viktig å gjennomføre litteratursøk med flere søkeord og 
dypere søk. 

Naturlige ledeoverflater 

• Hva kan brukes til naturlige ledeoverflater eller som ledende elementer? I dag beskrives 
naturlige ledeoverflater først og fremst ut fra taktil informasjon. Kunne man utviklet dette 
området til at naturlige ledeoverflater skal inneholde innslag av noe annet som stimulerer flere 
sanser enn bare berøringssansen? 

• Går det an å bygge inn flere orienteringspunkter som stimulerer flere sanser? Hva kunne dette i 
så fall ha vært? 

• Kunne det på vinteren, da det ligger snø, være mulig å lage et system som følger de naturlige 
eller kunstige ledeoverflatene som finnes i de andre årstidene? 

Kunstige ledeoverflater 

• Evaluere den norske løsningen med å legge retningsindikatoren på tvers som 
oppmerksomhetsindikator. Evalueringen bør fokusere på om personer som er blinde, rekker å 
oppdage indikatoren med stokken. Utformingen er nemlig for kort i forhold til hva 
forskningsresultatene har vist å være nødvendig størrelse for at man skal rekke å oppdage en 
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overflate. Det er en risiko at man bommer på overflaten med stokken om man mister en 
pendel- eller glidebevegelse til den ene retningen. 

• Studien burde først bli gjennomført for bare å teste løsningen på en avgrenset 
strekning, for eksempel på et torg. Deretter burde man teste løsningen på en lengre 
sammenhengende strekning med både naturlige og kunstige ledelinjer. Strekningen 
kan innbefatte forskjellige spesifikke løsninger som gangfelt, bussholdeplasser og 
kryss. 

Belysning, blendende og tilstrekkelig 

• Oppleves omgivelser i dag som lyse nok? Oppleves belysningen som blendende ved for 
eksempel holdeplasser og krysningssteder/gangfelt? 

• Hvordan oppleves innendørs steder som er tilgjengelige for allmennheten? Finnes det 
tilstrekkelig belysning som ikke blender? 

• Gir belysningen på allment tilgjengelige steder mulighet til å oppdage kontrastoppmerking? 

Lyshetskontraster 

• Er det nødvendig for orienterbarheten at det som er en taktil ledeoverflate også må gi kontraster? 
Kan ikke noe annet fungere som en visuell ledeoverflate ved siden av, for eksempel en rad med 
hvit smågatestein? Kunne man gitt lyshetskontrast på en annen måte enn bare ved å bruke 
sinusoverflaten? Dette hadde gitt landskapsarkitekter større friheter når de planlegger 
utformingen. 

• Trenger man lyshetskontrastoppmerking på samme måte som taktil oppmerking med tanke på at 
ledelinjer skal være sammenhengende uten brudd? Kan lyshetskontraster lages punktvis slik at 
publikum kan følge et stråk, eller må kontrasten henge sammen som en ubrutt kjede? 

• Materialegenskaper ved forskjellige omstendigheter bør studeres videre. 

Innemiljø 

• Det burde blitt gjennomført studier av innemiljøer, og et spesifikt litteratursøk bør gjennomføres 
innenfor dette området for å definere hva det bør fokuseres på. 

Drift, vedlikehold og vinterføre 

• Å gjennomføre en følgestudie som tar rede på mer nøyaktig hva det er i vintermiljøet som 
hjelper til med orientering og i en forflytningssitasjon. Dessuten å finne ut hvilke problemer som 
er størst for ulike grupper av personer med synshemming, det vil si delvis for blinde og delvis for 
personer som er synsvake. 

• Evaluere om «saltbørsting» (en kombinasjon av salting og børsting) er en god metode for å 
rengjøre taktile overflater. Denne metoden har blitt utprøvd i Stockholm og vist seg å være et 
godt alternativ på gang- og sykkelarealer. Evalueringen kunne blitt gjort med både følgestudier 
og en praktisk vurdering av hvor godt for eksempel kunstige overflater holder. (Et drift- og 
vedlikeholdsprosjekt pågår i Region sør. To strekninger er valgt, og en skal her teste metoder og 
avtaler for å sjekke hvordan en kan sikre tilgjengelighet gjennom vinteren). 

Shared space 

• Det er behov for å studere hvilke forutsetninger personer med synshemming har for å krysse og 
bevege seg på områder med shared space. Perspektivet med sikkerhet, tilgjengelighet og 
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brukervennlighet må tas med. For å fange opp kompleksiteten må man bruke forskjellige 
metoder. 

• Man må studere områder med shared space med tanke på vinterdrift. Akustikken endres drastisk 
når det er snø ute, det samme gjelder lysforholdene. Dette påvirker muligheten til å samhandle 
med andre trafikanter.   

Kryss 

• Undersøke hvordan kryss utformet i henhold til anbefalingene fungerer å orientere seg i for 
synshemmede. Både kryss med og uten signalregulering bør undersøkes.   

• Hvordan fungerer de løsningene man bruker for kantstein og nedsenkninger i kryss i Norge på 
sommeren og om vinteren? 

Det er også viktig å huske på det som løftes frem av mobilitetsinstruktørene i svarene det er redegjort for i 
del A.  

Mobilitetsinstruktørene løfter frem at det bør foreligge forskning og praktiske studier med tanke på 
synshemmedes forutsetninger, fysisk miljø og universell utforming. De gjør spesielt oppmerksom på 
problemet det er for personer med synshemming å oppdage taktile overflater om vinteren, noe som er et 
kjent problem. En løsning på dette problemet krever blant annet bedre vinterdrift. Dette studeres nå i et 
drift- og vedlikeholdsprosjekt i Region sør. I følge mobilitetsinstruktørene er det viktig å tenke på hvor 
fortauskanter skal fjernes i kryss og passasjer.  

De ønsker også studier om for eksempel gatekryss, fortauskanter, gangfelt, signalregulerte kryss, 
togstasjoner, bussholdeplasser, betalingsterminaler med mere. De nevner at det er spesielt vanskelig å 
finne retningen i kryss der det bare er varselsindikator, og dette bør studeres nærmere for norske forhold  

4.4 Øvrige tiltak som er nødvendige for å øke koompetansen rundt 
hvilken utforming og design i det bygde miljøet som gir best 
veiledning til personer som er blinde og svaksynte. 

Vectura mener at informasjonen i deloppdrag A er et meget viktig grunnlag for å kunne gi planleggere og 
prosjekterende forutsetninger for å forstå hva som er viktig å tenke på i det fysiske miljøet. Området er 
imidlertid komplekst og mangesidig. 

I tillegg til behov for ytterligere systematiske studier og flere litteraturstudier som fokuserer på gode og 
dårlige løsninger på en eller flere bestemte utforminger, er det behov for utdannelse/opplæring.   

Når man gjennomfører studier eller utarbeider anbefalinger, kan det være lurt å ha med seg erfarne 
mobilitetsinstruktører på laget. Disse personene sitter på verdifull kunnskap om personers behov for og 
muligheter til å orientere seg.   

For å komme frem til mer konkrete anbefalinger for å få en dypere og mer håndfast dokumentert 
kunnskap, er det behov for en litteraturgjennomgang som fokuserer dypere og på mer spesifikke 
utforminger. Det må settes av tid til å søke i flere ulike databaser. Orientering omfatter alle utforminger i 
miljøet, påvirkning fra individuelle egenskaper (språk, kultur, kjønn med mer) og individenes kognitive 
evne til å tolke forskjellige situasjoner og hendelser. Dette er meget omfattende og noe man må ta hensyn 
til i videre litteratursøk. For å finne mer heldekkende litteratur på området er det behov for et bredere 
litteratursøk, altså i flere databaser. Samtidig er det viktig med en tydeligere avgrensning enn det som var 
mulig å gjennomføre i dette oppdraget med tanke på tidsbruk. Vi anser det som spesielt viktig å 
gjennomføre litteratursøk om orientering generelt, naturlige ledeoverflater, mulighet for å bruke 
varselsheller for å finne retningen i gatekryssing, orientering innendørs og eventuelt et søk knyttet til 
oppmerking av trapper. 
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Når det gjelder orientering generelt så er dette, som nevnt tidligere, et omfattende område som favner om 
mange forskningsdisipliner. I søk knyttet til orientering generelt kom det frem tusenvis av artikler som det 
var umulig å sortere systematisk av hensyn til rammene i dette oppdraget. Dersom man gjør et søk rundt 
orientering generelt, hadde det vært interessant å gå dypere inn i enkelte disipliner for å finne litteratur. 

Vi vil spesielt trekke frem innemiljøer, da det ikke kom frem så mye litteratur i de søkene vi gjorde. Dette 
behøver ikke å bety at det ikke finnes litteratur, det kan bare være behov for å gjøre mer spesifiserte søk 
enn det det ble tid til innenfor rammene i oppdraget. Det kan imidlertid også være slik at utomhusmiljø 
har hatt et spesielt fokus innen forskning på områdene orientering og forflytning de siste årene. 

Utdanne / lære opp planleggere i en tankemåte ved hjelp av workshoper og forelesninger. I deloppdrag A 
nevnes det også at det hadde vært bra å utarbeide en sjekkliste som planleggere kan ha for hånden når de 
arbeider med nybygg eller ombygging. 
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