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Lina använder sig av Telefontjänst,
Reseplanerare i app eller hemsida för att
planera sin resa.

Inkluderar resan byten vid okänd
hållplats? Hon kommer kanske välja en
omväg eller längre resa istället.

Vid resa med färdtjänst kan en resa som
byter kommun innebära stora extra
kostnader för Lina.

Går det att genomföra resan med
kollektivtrafik? Eller ska man beställa
färdtjänst istället? Lina har ett begränsat
antal färdtjänst resor per år.

Restiden påverkas av faktorer som vädret
(snö kan göra resan betydligt
svårare), utformningen av hållplats vid
byte, om det finns okända platser, hur
nära färdtjänst kan komma till målet
mm.

Det är ofta tiden för säkerhetsmarginaler
(ibland kan Lina behöva lägga till 45
minuters extra marginal på en timmes
resa) som har störst påverkan på resan.

Vill man beställa färdtjänst då ska man
boka plats och betala för medresenär.
Även för ledarhund.

Ska man byta från kollektiv till färdtjänst
kan ledsagare behöver bokas.

Bagage behöver bokas och i vissa fall får
man inte ta med extra bagage.

Efter Lina har planerat kan hon boka
(färdtjänst, tåg, taxi) - eller bara åka
(kollektivtrafik).

Efter kl 21:00 finns inte möjlighet att boka
via telefon, då måste man använda
app/webb.

Kan finnas olika kostnader beroende på
vem som ansvarar för resan. Detta är
viktig information att ta reda på.

Vid färdtjänst, vilka servicenivåer kan
man få? Kan man slippa samåkning?

Om Lina reser från känd plats kan man
ofta hitta själv.

Vid okänd plats kan man få hjälp av GPS-
position i Västtrafik app. Svår att hitta
utan ledstråk eller målpunkter.

Det finns inget exakt sätt att få veta hon
är på rätt plats.

Vid färdtjänst kan föraren hjälper hitta till
Lina, speciellt vid oväder. Ibland kan
förare komma och åka igen om de inte
hittar henne.

 På station finns pratörer, men dessa kan
vara svåra att hitta.

Ledsagning kan beställas från
Färdtjänsten.

Lina har ledarhund som kan hjälpa till att
hitta till bilen vid känd plats.

 

Ibland får Lina hjälp av förare,
medresenär eller allmänheten.

Svårt på natten då det inte finns många
förbipassande.

Bäst är om föraren tar hennes hand och
visar hur högt fordonet är och var hon är.

Inte alltid att man får hjälp av förare
speciellt i kollektivtrafik. Då måste
hon lyssna på dörrarna.

Att hitta till en ledig plats kan vara en
utmaning. Speciellt om föraren börjar kör
med en gång.

Tågvärden är jätteviktiga för att hon ska
känna sig trygg.

Lina har stort behov av information om
vad som händer under resan. Resplanen
har hon i huvudet, men när det sker
förändringar är det viktigt att få veta.

Hållplatsutrop på kollektivtrafik är
mycket viktiga, men utrop om varför ett
fordon står stilla finns mindre ofta.

I Färdtjänsten finns inga hållplatsutrop. 

Svårt att veta hur lång det är till nästa
hållplats i tid och sträcka.

Vid störning av rutt får man fråga om
man kå få sällskap dit man ska. Vid
störning i tid frågar man sin omgivning
om de kan hjälpa med tider till andra
förbindelser.

Det är ofta inte möjligt för Lina att ställa
frågor till föraren under en resa med
kollektivtrafik, då måste man förlita sig
på allmänheten.

Vid färdtjänst händer det att  förarna inte
hittar och frågar efter vägen - speciellt
svårt för synskadade.

Först när hon kliver ombord kan Lina få
information om det är samåkning vid just
denna resa eller inte.

Lina hittar en ledig plats, letar efter
handikapplatsen, förhoppnings flyttar sig
någon om platsen är upptagen.

Fordonsutformningen kan vara olika och
försvårar orienteringen. 

Ryckig körning kan orsaka stora problem
för Lina. Om man inte ser så känner man
inbromsningen och tar spjärn om man är
med. 

Om det stökigt ombord t ex en buss vill
Lina gärna sitta nära förarplatsen.

Hur gör man vid en krock?

Vid samåkning i färdtjänst har man lite
kontroll över vilka andra människor reser
i fordonet - kan finnas påverkade
människor. Föraren finns för att hålla
kontroll över situationen i bilen.

Utrop i fordonet hjälper Lina veta när hon
ska stiga av. Om den saknas kan man
fråga andra resenärer eller föraren. Att
veta hur lång resan ska ta kan hjälpa med
att bedöma om man är framme vid rätt
hållplats.

Det finns sällan information om vilken
sida av fordonet man ska stiga av vid,
eller information om omgivningen.

Bra om fordonet kunde säga: Nu har jag
stannat på höger sida, var försiktig om du
stiger ut till vänster.

 

Ibland är det svårt för Lina att få ihop sitt
bagage och tillhörigheter och lämna
fordonet i den tid som finns vid
hållplatsen. Det kan vara stressigt.

Finns det ledstråk? De kan se ut på olika
sätt. Finns med ljudsignaler också. 

Färdtjänsten hjälper dig dörr till dörr.
Med kollektivtrafik kan det finnas längre
sträckor som man ska navigera själva.

I Göteborg kan Lina få ledsagning till
reception eller till en sjukhusavdelning.

Lina tycker att det känns krångligt
att lämna feedback. Det känns som det är
inte alltid klagomål kommer fram eller
kommer med i statistiken.

Det finns ett telefonnummer där man kan
ringa med klagomål. Återkoppling
upplever hon oftast som dåligt.

I vissa situationer får man ett presentkort
istället för återbetalning av resor efter
klagomål.

 

Fakturabetalning av fördtjänstresor
fungerar bra för Lina och underlätter
hantering.

I Göteborg, om bilen är mer än 20 minuter
försenad stryks resan från betalning.

 

Elbilar kan orsaka problem för Lina då de
kan vara så tysta att det är svår att höra
dem.

Hon brukar vänta tills hon kan höra att
all trafik har stannat innan hon går över
vägen.

För Fredrik är det viktigt att veta vilka
fordon man reser med och hur pass
tillgängliga de är för resa med rullstol.

Info om fordon vid byte - han vill veta om
det är ett tillgängligt fordon.

 

Fredriks rullstol kräver fordon med
låggolv eller ramp. Plats för rullstolen
måste bokas i förväg (färdtjänst) eller
planeras (kollektivtrafik).

När Fredrik vill resa med färdtjänst och ta
med sig en medresenär måste plats bokas
i förväg.

Fredrik kan få problem med vägarbeten
och andra hinder som gör det svårt att
komma fram.

Snö och slask gör Fredriks resa betydligt
svårare och han väljer ofta att inte resa
när det finns dåligt vinterväglag.

Detta är inte relevant för Fredrik. Detta är inte relevant för Fredrik. Fredrik har ibland svårt att komma
ombord på kollektivtrafik. Det finns ofta
ett stort mellanrum och/eller höjdskillnad
mellan perong och t.ex. tunnelbanetåg.

Vid resa med buss med ramp är det
mycket viktigt med rätt lutning på
rampen för att Fredrik ska kunna komma
ombord utan extern hjälp.

Vid bilresa i färdtjänst eller taxi ska
föraren hjälper ta hand om Fredriks
rullstol. Ibland har det lett till skador.

Info om resestörningar - behöver
information om vad och hur det påverkar.

När ersättningstrafik sätts in vid en
störning är det viktigt för Fredrik att få
veta om fordonet är lika tillgängligt.

 

Det är viktig när Fredrik åker kollektivt att
enkelt hitta var på ett fordon det finns
plats och stöd för en rullstol. I framtiden
skulle han vilja se stöd i en app för att
veta var på perrongen eller hållplatsen
han ska vänta.

Fredrik har behov av ett rejält handtag för
att kunna flytta över från rullstol till en
sittplats.

Ryckig körning kan medför att Fredrik
tappar balans och ibland får han
ryggproblem av att parera särskilt ryckig
körning.

 

 

På- och avstigningen är det moment vid
en resa som kan orsaker mest oro för
Fredrik då förutsättningarna kan variera
så mycket från gång-till-gång.

Är det trångt ombord kan det hända att
Fredrik har mycket svårt att stiga av och
till och med kan det vara så att föraren
inte ser honom och stänger dörrarna.

Vid avstigning är det återigen mycket
viktigt att det inte finns för stort gap
och/eller höjdskillnad mellan fordonet
och perrongen.

Trafiksäkerhet

Personsäkerhet

Restid

Väntetid

Tillgänglighet

Komfort

Flexibilitet

Trygghet

Självständighet

Förutsägbarhet

Social acceptans

Social integration

Integritet

Lina använder en tillgänglig app där
hennes behov finns lagrade. Den känner
igen om hon ska resa någonstans hon
känner väl, eller till en ny destination och
ger förslag baserade på hennes
preferenser.

 

Denna gång kommer Lina att resa till ett
ställe hon inte har varit på förut.

Lina väljer ofta kollektivtrafik när hon
känner resan. I detta fall inser appen att
hon reser till en ny destination och
föreslår först en resa med autonom
fordon och i andra hand en kollektivresa.

Resan med autonom fordon är bara lite
snabbare än resan med kollektivtrafik då
den ska hämta upp andra passagerare
längst rutten.

Men Lina skulle behöva lägga in mycket
marginal för att hantera ett byte på
okänd hållplats, samt navigera till
hennes destination. Detta skulle göra
resan 30 minuter längre med
kollektivtrafik och därför väljer Lina att
resa med autonom fordon.

Lina kan även välja att betala extra för
resan och resa med eget fordon.

 

Lina kommer att ha med sig en resväska.
Hon bokar plats för denna i fordonets
bagageutrymme. Fordonet kommer
att öppna bagageluckan automatiskt och
påminna henne om att hon har bagage
att hämta innan den kör ifrån.

En smart tagg på bagaget låter henne
hitta det med en ljudsignal som aktiveras
från hennes mobiltelefon.

Lina bokar resan med en enkel tryckning i
appen. När hon vill kan hon få
uppgifterna om hennes bokning uppläst
och göra ändringar eller avboka resan.

Då det finns flera autonoma fordon i
området kan Lina boka hennes resa med
korta marginaler. I detta fall bokar hon 15
minuter innan avfärd.

Hon bestämmer sig för att inte
förhandsboka hemresan, utan boka när
hon är klar med hennes ärende.

I god tid inför resan får Lina en
påminnelse om var fordonet kommer att
möta henne. Då appen kommer ihåg
hennes preferenser kommer bilen att köra
till den exakta plats där Lina brukar möta
det.

Om det finns något annat fordon i platsen
kommer fordonet att meddela henne var
det står genom appen och guida henne
fram med röstinstruktioner.

Lina har mindre behov av ledsagning för
denne resa, men den autonoma fordon
kan hjälpa henne på flera sätt.

När hon ska möta bilen på en mindre väl
känd plats kan fordonet kommunicera
med hennes app. Den kan informera om
den är på väg eller framme. Sedan kan
den kommunicera med henne med
navigerings-instruktioner som tar
ställning till var hon befinner sig (med
hjälp av positionering i hennes mobil)
och till och med säga till när hon syns i
fordonets kamera/sensorer.

Fordonet kommunicerar med Linas mobil
app för att bekräfta att hon går in i rätt
bil.

Fordonet kan öppna dörrarna själva och
vid behov ge röstinstruktioner som
hjälper Lina hitta ombord.

Fordonet antingen kan svara på
röstfrågor som Lina ställer under resan.
Antingen med röstsvar, eller via Linas
app.

Till exempel "Var är vi nu?" kan besvaras
med exempelvis "Vi är på väg 155 på väg
mot stan. Vi har precis passerat Volvo
Torslanda.

Fordonet informerar henne när det
kommer att ta avvikande vägval,
antingen för att undvika trafikstörning,
eller för att hämta en annan passagerare.

 Om fordonet blir försenad berätter den
för Lina och ger en prognos på
ankomsttiden.

När Lina vill kan prata med personal på
servicecenter. Personalen har möjlighet
att prata med henne direkt via hennes
app, alternativt via bilens skärm och
högtalare.

Fordonet kan hjälpa Lina hitta det som
hon behöver med röstinstruktioner.

Om Lina känner sig osäker i fordonet kan
hon kommunicera med servicepersonal.
De kan i sin tur meddela vakter eller polis
som kan möta fordonet.

Då det kan finnas andra personer i
fordonet som gör att Lina känner sig
otrygg, är det möjligt att aktivera ett tyst
larm.

Personalen på servicecenter kan se vad
som pågår med hjälp av en uppkopplad
kamera och kan kommunicera med
personer i fordonet för att lugna en
situation.

Vid avstigning kan fordonet berätta för
Lina vilken dörr hon ska använda för
att vara tryggast. Det påminner henne
om hon har ställt något i
bagageutrymmet. Om det är oväder kan
fordonet berätta för henne och varna
exempelvis om det finns vattensamlingar
när avstigningsplatsen.

 

Linas app hjälper henne med navigering
till hennes målplats. Informationen från
fordonet och från andra autonoma
fordon i rörelse i området hjälper ge mer
detaljerad information om hennes
omgivning. Till exempel kan hon få
varning om gatumöbler, vägskyltar och
andra saker som kan vara hinder i hennes
väg.

Inomhus har många platser utrustats
med navigationsbeacons som gör det
möjligt för henne att hitta i
inomhusmiljön.

Fordonet automatiskt rapporterar
incidenter som involverar exempelvis
försening, säkerhetsrisker eller krock.
Lina har möjlighet att själva rapportera
en incident direkt i hennes app. Den bli
kopplad direkt till resan.

Betalningar sköts automatiskt. Lina får
ett förutbestämd antal resor per år. Hon
har möjlighet att välja att betala själva
när hon vill, eller lägga på mertjänster
som exempelvis att åka ensamt.

Betalningen sköts via autogiro eller
genom appen.

När Lina reklamera görs avdrag för resor
direkt i appen.

När Lina är ut och går kan hennes app
kommunicera med fordon i hennes
närhet. Denne kommunikation görs
anonymt, men hon har möjlighet
exempelvis att bli informerad att trafiken
vid övergångsstället har stannat upp.
Sensorutrustade fordon kan förstås
kommunicerar både om deras eget status
samt detta om trafiken i omgivningen.

Fredrik kommer att resa utanför stan med
en kompis över helgen. Resan är till en
plats han inte har besökt förut.

 

Han väljer att boka självkörande fordon
från en bilpool. Bokningen sker via en
app i första hand, men han kan ringa till
kundcenter vid behov.

Resan är en samåkningsresa som innebär
att andra personer kan vara med i
fordonet under resan.

Utan denna möjlighet skulle resan
involvera både kollektivtrafik och tåg,
samt en taxianslutning vid destinationen.

Restiden ges i appen och tar hänsyn till
prognostider för biltrafik vid den tiden på
dag han åker. Den är mycket snabbare än
kollektivtrafikresan och han har mindre
behov av att bygga in
säkerhetsmarginaler i resan.

Fredrik anger vid bokning att han har
bagage och rullstol med sig men vill sitta
i vanlig bilstol. Appen väljer en större bil
med plats för fler passagerare samt
bagagelift som kommer att
underlätta på- och avlastning av både
hans bagage och rullstolen.
Bokningssystemet tar hänsyn till dessa
faktorer vid planering av eventuell
samkörning längst resan.

Bokningen sker i samma app (eller
samtal) och är mycket enkelt nu när olika
urval har gjort under de första
momenten.

Den självkörande bilen möter upp med
Fredrik och hans kompis. Bilen kan
komma till entrén till Fredriks hus vilket
gör resan mycket enklare om det skulle
vara vinterväglag.

Fredrik har möjlighet att själv ta sig från
rullstolen till bilsätet.

Först lastar han bagaget med hjälp av
bagageliften. Sedan

viker han rullstolen och fäster den vid
bagageliften. Bilen lastar ombord
rullstolen medan han tar sin plats i bilen.

Bilen informerar Fredrik att den också
ska hämta två andra passagerare längst
resan.

Bilen kommer att informera när den
väljer att ta annan rutt för att komma
förbi en trafikstörning och informerar
även när den påverkas av en oplanerad
störning.

När Fredrik vill kan han prata med
personal på servicecenter. Personalen
har möjlighet att prata med honom direkt
via hans app, alternativt via bilens skärm
och högtalare.

Om Fredrik känner sig osäker i
fordonet kan han kommunicera med
servicepersonal. De kan i sin tur
meddela vakter eller polis som kan möta
fordonet.

Då det kan finnas andra personer i
fordonet som gör att Fredrik känner sig
otrygg, är det möjligt att aktivera ett tyst
larm.

Personalen på servicecenter kan se vad
som pågår med hjälp av en uppkopplad
kamera och kan kommunicera med
personer i fordonet för att lugna en
situation.

När bilen kommer fram till målet är
vädret dåligt och bilen har svårt att
själva styra så nära som möjligt till
dörren på byggnaden. Fredrik talar med
servicecentret och operatören där
fjärrstyr bilen så nära som möjligt.

Bagageliften ser till att Fredrik får
tillbaka både sin rullstol samt bagaget
med minimal handpåläggning.

Tack vare att bilen kunde köra så nära
som möjligt till slutdestinationen har
Fredrik en mycket enkel väg in till huset.
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