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TRAVELCOMPANION

Beacon-teknologi skal hjelpe blinde å finne
frem i store bygninger og kronglete t-
banestasjoner
App «ser» for dem. 

Ved hjelp av beacon-teknologi som kommuniserer med appen TravelCompanion skal blinde få hjelp til å finne frem i store bygninger og dårlig merkede t-
banestasjoner. (Bilde: Lisbet Jære )
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Det er lett å gå seg vill i store komplekse bygg og på dårlig merkede T-

banestasjoner, men for synshemmede kan det være helt umulig å finne fram.

Da kan det være kjekt med en veiviser i lomma.

– Dette e– Dette err vi virrkelig kelig dden en sstotorre tee tessten, nå fåten, nå fårr jeg  jeg sse om jeg havnee om jeg havnerr i i

sspoporret elleet ellerr i  i ssiidden av en av sspoporret, elleet, ellerr hvo hvorr jeg komme jeg kommerr, , ssieierr K Krriisstoffetofferr

LiLiuum hm huumomorriisstitissk. Så begik. Så begirr han  han sseg i vei meeg i vei medd hvit  hvit sstokk netokk nedd i  i ddet et ssomom

ssett i ett i ddagagsslylyss kan ligne et  kan ligne et sstotorrt t ssvavarrt ht huull: Tøyen T-banell: Tøyen T-banesstatassjon i Ojon i Osslo.lo.

Videoklippet (lenke finnes lenger nede i saken) av Lium som er blind og på vei

ned til undergrunnsbanen på Tøyen, er fra en brukertest i prosjektet

TravelCompanion som Sintef og Blindeforbundet gjorde i november.

Før vi hører hvordan det gikk med ham, forteller Sintef-forsker Roy Bahr og

Lars-Cyril Blystad, fra Next Signal AS, om prosjektet.

Se viSe viddeo: eo: Den eDen err  200200 mete meterr høy og veie høy og veierr 4 466..000000 tonn.  tonn. NNå å sskal kal ddenen

til Stotil Stordrd

Gjør det lettere å reise kollektivt
– Visjonen har vært å utvikle et informasjons- og navigasjonssystem som kan

hjelpe spesielt syns- og hørselshemmede personer til enklere å kunne

gjennomføre kollektivreiser på egenhånd, sier Bahr.

TTrravelCompanion baavelCompanion basseerreerr  sseg på beg på bruruk av beaconteknologi (Blk av beaconteknologi (Bluuetoothetooth

LoLoww  EEnenerrgy). Beacongy). Beaconss e err  ssmå enemå enerrgieffektive gieffektive rraaddioiossenenddeerre e ssom kanom kan

ssenendde infoe inforrmamassjon til jon til ssmamarrttelefonettelefonerr og nettb og nettbrrett.ett.

Nye bruksområder og tjenester kan utvikles via forskjellige apper,

beaconteknologien kan for eksempel brukes til å navigere innendørs, hvor GPS

ikke fungerer.

– Vi har utviklet to apper. Den ene er TravelCompanion, mens den andre er

LocationCompanion, som brukes for å finne fram i komplekse bygg, som på

sykehus, universiteter, shoppingsenter, eller for så vidt her i Forskningsveien

hos Sintef, sier Blystad.

Funksjonen til LocationCompanion er innebygd i TravelCompanion, som er mer

omfattende.

De De ssom haom harr in insstalletallerrt Tt TrravelCompanion fåavelCompanion fårr loka lokassjonjonsssspepessifikkifikk

infoinforrmamassjon. Den kommejon. Den kommerr enten  enten ssom tekom teksst ellet ellerr  ssyntetiyntetisseerrt tale, omt tale, om

ssteteddet et dde befinnee befinnerr  sseg, og om hvoeg, og om hvordrdan an dde e sskal komme kal komme sseg vieg viddeerre. e. II

tillegg vitillegg visseerr et ka et karrt på mobilen hvot på mobilen hvorr b brurukekerren befinneen befinnerr  sseg til enhveeg til enhverr

titidd..

Systemet inkluderer også en sanntidsoversikt over ankomst og avgang til

kollektivtransport.

FlygeFlygerren til venen til venssttrre fikk en e fikk en HHollyollywwoooodd-film oppkalt ette-film oppkalt etterr  sseg: eg: HHan ian i

høyhøyrreessetet vet etet vet dde fæe færrrreesste hvem ete hvem err
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40 beacons på Tøyen
Bahr har flere varianter av beacons

på bordet foran seg, de fleste ser ut

som små hvite klosser. Noen av dem

er robuste og kan tåle både regn,

frost, støt, og så videre, mens andre

fungerer best innendørs.

– – II  ddette pette prroossjektet hajektet harr vi blant vi blant

annet teannet tesstet og katet og karrakteakterriisseerrtt

uulike typelike typerr beacon beaconss, , sspepessielt haielt harr

vi vi ssett på ett på uutfotfordrrdringeingerr  rrelateelaterrt tilt til

inneninnenddøørsrs po possiissjonejonerring oging og

naviganavigassjon. Målet ejon. Målet err å øke å øke

nøyaktigheten yttenøyaktigheten ytterrligeligerre. e. II  ddenen

foforrbinbinddelelsse e sseerr vi og vi ogsså påå på

løløssningeningerr hvo hvorr vi kombine vi kombinerreerr

beaconbeaconss me medd an andrdre te trrååddløløssee

teknologieteknologierr. Fo. Forreløpig eeløpig err  ddet littet litt

ususikkeikkerrhet het rurunnddt hvot hvorr nøyaktig vi nøyaktig vi

kan få kan få ddet, men vi et, men vi ssyneyness

rreesusultatene ltatene sså langt eå langt err loven lovendde,e,

ssieierr Bah Bahrr..

Blystad peker på en liten hvit kloss,

som så vidt vises på videoklippet og

som er festet over inngangen til

Tøyen T-banestasjon.

Forskerne installerte 40 beacons på Tøyen og 22 på Majorstuen T-banestasjon.

– Blin– Blinddefoeforrbbuunnddet vaet varr po possitive til itive til rreesusultatene av bltatene av brurukekerrtetessten påten på

Tøyen, men Tøyen, men ddet eet err noen fo noen forrbebedrdringingsspotenpotenssialeialerr, , ssom enom endda bea bedrdree

nøyaktighet. Dette enøyaktighet. Dette err  sspepessielt viktig foielt viktig forr  dde e ssom eom err helt blin helt blindde. Det vae. Det varr

ogogsså ønå ønsske om meke om merr info inforrmamassjon, jon, ssom hvoom hvorr  ddet eet err en kio en kiossk, kafé, ellek, kafé, ellerr

et toalett i næet toalett i nærrheten, heten, ssieierr Bly Blysstatadd..

Blindeforbundet i Oslo har testinstallasjon av systemet i deler av lokalene. Som

en liten anekdote på hvordan systemet fungerer, forteller Blystad at en av de

som jobbet på Blindeforbundet ikke visste det var toalett i førsteetasjen, før de

fikk systemet installert.

««HHeerrrr Søppelhj Søppelhjuul»: l»: BBrurukekerr vann- og  vann- og ssolkolkrraft foaft forr å  å sspipisse e ssøppel iøppel i

havethavet

Gir ekstra informasjon til døve
Også Norges Døveforbund utførte en brukertest av TravelCompanion. De

syntes spesielt oversiktskartet over T-banestasjonen var nyttig.

– Fo– Forr hø hørsrselelsshemmehemmedde ee err  ddet velet velddig viktig å få infoig viktig å få inforrmamassjon om avvik.jon om avvik.

NNåårr en  en ddøv peøv persrson on ssitteitterr på et tog  på et tog ssom plom pluuttsselig elig sstoppetopperr, vet ikke h, vet ikke huunn

elleellerr han om  han om ddet eet err ba barre en liten e en liten sstopp elletopp ellerr b bussuss fo forr tog? De tog? Dersrsom enom en

TravelCompanion

TravelCompanion er et prosjekt innenfor

Universell Utforming som dreier seg om å

utforme produkter og omgivelser på en slik

måte at de blir tilgjengelige for så mange

mennesker som mulig.

Prosjektet ble gjennomført i 2016 med

støtte fra Deltasenteret (Statens

kompetansesenter for deltakelse og

tilgjengelighet) med Next Signal AS som

prosjektleder. Prosjektpartnere var Sintef

Digital, Empatix AS, LabWerk, Norges

Blindeforbund og Norges Døveforbund.

Innovasjon Norge og VRI Vestfold har også

bidratt med støtte til utviklingen av

TravelCompanion.

En viktig del i TravelCompanion er

innendørsnavigasjon gjennom appen

LocationCompanion. Den ble utviklet

gjennom prosjektet IndoorNavigation

parallelt med TravelCompanion.

Next Signal AS jobber aktivt med

videreutvikling av TravelCompanion. De skal

blabt abbet teste ut funksjonaliteten til bruk

av beacons i buss nå i vår på en bussrute i

Vestfold, samt installasjon av beacons og

innendørsnavigering på en busstasjon.

https://www.tu.no/artikler/dette-hjulet-har-spist-500-tonn-soppel-i-havet/381934


haharr beacon beaconss pla plasssseerrt i toget et i toget err  ddet enkelt å et enkelt å ssenendde en e en sskkrriftlig beiftlig besskjekjedd,,

ssieierr Bly Blysstatadd..

Tanken er å koble teknologien mot annen kollektivtrafikk. Busstopp er spesielt

utfordrende, de er mindre forutsigbare enn for eksempel T-baner.

Og utviklerne tenker at ikke bare funksjonshemmede kan ha nytte av

TravelCompanion, det kan brukes av alle reisende til å finne fram på komplekse

steder, som flyplasser.

FoForsrskning: kning: LLuuft kan bli veft kan bli verdrdenenss ne nesste «battete «batterri»i»

Uten syn på kaotiske Tøyen
Men hvordan gikk det med Kristoffer Lium fra Blindeforbundet på Tøyen? Tøyen

T-banestasjon er kjent for å være forvirrende med et virvar av dårlige merkede

ganger.  

– Hovedutfordringen for meg når jeg kommer til et nytt sted er å orientere

meg, vite hvor jeg skal gå for å komme dit jeg skal. Tøyen T-bane er så kaotisk

at jeg aldri har vært der før.  Da tar jeg heller T-banen til Oslo S, hvor jeg er

godt kjent, sier Lium.

Men med  appen TravelCompanion på telefonen ble det annerledes. Etter hvert

som han beveget seg inn i undergrunnsstasjonen fikk han beskjed om både

hvor han var og hvor han skulle gå videre: «Foran deg er det en trapp, gå ned

og til venstre og du kommer til spor en», sa en stemme fra mobilen.

ViViddeoen av teeoen av tessten kan ten kan dudu  sse hee herr..

Nyttig for mange brukergrupper
Samtidig er Lium opptatt at teknologien ikke bare skal være et hjelpemiddel

for synshemmede, men at den er samfunnsnyttig. Beacons på T-banen kan

brukes til mye, alt fra å geleide japanske turister til annonsering og statistikk.

Det er for eksempel dyrt å betale taxi til synshemmede, og derfor kan en slik

teknologi være besparende.

– Fo– Forr blin blindde ee err  ddet viktig i å ha tet viktig i å ha trrygghet i at ygghet i at ssyysstemene ftemene fuungengerreerr, og, og

dda må vea må veddlikehollikeholddet væet værre på plae på plassss. De. Dessss fle flerre e ssom bom brurukekerr teknologien, teknologien,

jo bejo bedrdre vil vee vil veddlikehollikeholddet væet værre.  e.  

Lium tror TravelCompanion kan bli mer nøyaktig og kan forbedres, men nå tør

han å gå av og på T-banen på Tøyen på egenhånd.

– Om jeg for eksempel kom til en helt ny jernbanestasjon der de hadde

teknologien installert, hadde jeg tatt sjansen, sier Kristoffer Lium.

FoForreløpig finneeløpig finness  ssyysstemet ktemet kuun i pilotven i pilotversrsjon, men jon, men ssyysstemet fotemet forr

inneninnenddøørsrs naviga navigassjon (LocalCompagnion) blijon (LocalCompagnion) blirr ette etterr planen tilgjengelig planen tilgjengelig

foforr ma marrkekeddet høet høssten ten 2012017.7.

Systemet for kollektivtransport vil ta litt lenger tid, fordi det involverer flere

aktører innenfor transport. Her er målet å ha en nytt system klart innen et år,

ifølge daglig leder i Next Signal, Einar Myreng.
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EEn av ven av verdrdenenss b brratteattesste gonte gonddolbaneolbanerr: : – – NNeessten ten ssom å ta heiom å ta heiss  10001000

metemeterr  rrett oppett opp
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