
Appendix A 



Videokonferanse        2/11/03  
 
Mass transit 
 
Einar Flydal; Seniorrådgiver i Telenor. Strategi og forretningsutvikling.  
Mange er kritiske til mass transit-prosjektet.  
 
Interaksjon / stasjonsområdet / funksjonelle løsninger. 
 
Bringe inn andre perspektiver i tillegg til ingeniørdelen; design, opplevelser.  
Transportplanlegging; forbedre effektiviteten, minske miljøbelastningen. Unngår å 
“frakte med ett tonn stål også”.  
 
Fleksibilitet, ventetider/overganger, status. 
 
Forbedre Oslo sporveier; reduserer effektiviteten. Skyter seg selv i foten ved å prøve å 
gjøre en inkrementell forbedring.  
 
Snakker om et paradigmeskifte innen transportdesign? 
Systemet forsvarer seg så lenge det kan, også offentlig transport. 
 
Begreper rundt hva man vil holde på med. Ambisjoner og perspektiver for 
organisasjonen som er i ferd med å bli stablet på bena.  
 
Dagens kollektivtilbud taper med et par prosent i året. 
 
Bil: luftforurensning, store arealer beslaglegges (40 %). 30 % vekst 2000-2010. 
Kollektivtrafikken taper andeler (- sørøstasia) 
 
Bevegelsesfrihet ____________________________- flåtestyrt mobilitet. 
Murer rundt byene; toll for å slippe inn. 
 
Kontroll vha veibredde, filbredde og hvem som skal kunne bruke hvilke filer etc. 
Fra store enheter til litt mindre enheter. 
Liberalisering (Thatcherism) av offentlige monopoler. 
OPS – offentlig/privat samarbeid. 
 
Mål: 
 
Transport som er en blanding av privat og offentlig, tilpasset dagens miljøkrav. 
Legger restriksjoner på bilbruk. 
 
Telenor bygget seg et nytt hovedkontor på Fornebu. Veldig høy miljøprofil. 
Ambisjoner: IT-Fornebu-visjonen.  
 
Fornebu:/Lysaker 20000 ansatte nå. Med utygging ca. 36000 reisende. Minst 50 % 
skal skje med offentlig transport. 
 
Fylket valgte automathøybane. 18.06.02.  
Utbyggingsetappe 1: Lysaker – Fornebu senter: 2006 



Utbyggingsfase 2: Fornebu Senter Norske skog 2015. 
 
Intamine: Sveitsisk firma; monorail. Mindre visuell inntrengning.  
 
Man ønsker at dette systemet skal knyttes opp mot resten av kollektivsystemet i Oslo 
by. 
 
Oslo og Bærum har ikke så veldig lyst til å snake sammen. Kombinasjon mot 
Kolsåsbanen. Rolfsbukta ( Ferge fra Nesodden).  
 
Sømfri overgang til det nye metrosystemet i Oslo.  
 
PRT2000 
“legge skinner tvers gjennom næringsbygg”. Et maskenett som består av enveis 
sirkler som delvis ligger inni hverandre. 13 stoppesteder. Eventuelle påbygninger.  
Halverer reisetiden; koster mindre; NB høy profileringseffekt. Uferdig teknologi og 
små aktører.  
“Bygge aktørene”. 
PRT = Personlig Rask Transport.  
Driftskostnadene er lavere. Man kan ta investeringene litt etter hvert.  
Energiforbruk: PRT ligger lavere enn alt annet. En av grunnene til det er at vognene 
går med konstant hastighet. Ingen andre i vognen enn de som skal på og av på same 
sted.. blir som en drosje. Mindre oppbremsning? Optimal størrelse på slike vogner: 3-
4 personer. Ingen skal matte stå. Da blir bestemmelser for bremsekraft, balanse osv. 
 
Påstanden er at dette blir mer attraktivt for brukerne. Null ventetid, alltid vogner på 
stasjonen. 
 
Morgantown: frakter mellom to steder på et universitet. 
Taxi2000 (Minnesota) Forholdsvis robust for is og snø. 
Cincinnati: viser høy kapasitet.. kapasitet pga tett i tett og at man gjør visse ting for å 
øke kapasiteten.  
 
NB stasjonsutforming er interessant i grenselandet: hvordan skal man styre folk; 
hvordan distribuere et plutselig støt med trafikk. Lysaker stasjon: 600 mann går av et 
tog.. og så skal alle over i små vogner som tar 4 personer. Design av dører og 
lukkemekanismer, stasjonsområder etc. 
 
Kjernen i denne typen prosjekter er kommunikasjonsteknologi. PLS og ITS-
funksjoner (intelligente transportsystemer) er blitt hyllevare. Den største aktøren 
innen databransjen er General Motors.  
 
Det trengs 325 vogner.  
Investeringer er lavere enn investeringene.. kanskje er dette kollektivtrafikk som man 
ikke behøver å subsidiere.  
Usikkerhet er knyttet til ingeniørvirksomhet.  
 
Main design elements: 

- god arealdekning  
- enveis maskenett (unidirectional mesh network) 



- 40 km/h med PRT-vogner. Man benytter seg av sidespor på “stasjonene”. 
- Buss og trikk i dagens byer går med 15 km/h i snitt 
- Billigere å legge traseen opp fra bakken enn under bakken. 
- Lette strukturer og skinnegang (liten friksjon).. miljøgevinst 
- Ingen ventetid: det må alltid stå vogner og vente på stasjonene. 
- Vognkostnader pr. Passasjer er de samme enten man lager mange små vogner 

eller noen store vogner.  
- Individuell routing: mest gunstig vei i øyeblikket 
- Automatisk styring for bedre sikkerhet.. 

 
 
Tyngden på vognen er revolusjonerende for de lette og små skinnegangene.  
Trenden har tidligere vært å lage store og store strukturer.  
 
Telenor har interesser ut ifra sin rolle som industrimotor, samfunnsaktør, arbeidsgiver, 
tomteeier og bruker. 
 
Paal: kommer telenor til å trekke seg ut etter hvert; eller fortsette med å være 
involvert.? 
 
-  
 
 
Jan Olav Scheie i Think. Marcus skal tegne vogn / PRT.  
 
Bagasjemonteringssystemet på Gardermoen er PRT. Første sted på kloden hvor et 
slikt system er blitt laget.  
 
Ligger tett med lineærmotorer i skinnene.  
 
Think Nordic, Statkraft, Qfree, Veritas, Kværner, Eureka, Interconsult, Kitron, Force 
LTD 
KTH logistic AB 
Posco group ltd 
 
PRT joint venture.  Lage testbane som star oppe på Fornebu til vinteren. I neste 
omgang i forbindelse med at man lager ny by i Seoul. OL i 2008 i Peking. 
Planlegging av system i Sverige.  
 
Paal: er det politiske beslutninger involvert? 
 
Testbanen blir i alle fall implementert. Noe som viser at dette virker. Første trinn og 
krever ingen bestemt politisk prosess. Ett år fra nå er kontrakten tildelt.  
 
“designutfordringer”: 
 
de store tekniske utfordringene: 
 



- Pensemekanisme der hvor sporene deles eller går sammen (pensene må ligge i 
vognene og ikke skinnene. Man har ikke tid.. fines forskjellige løsninger på 
det. 

- Skinnegangen må tale snø og is: bygge det inn: få det til å renne av. Bruke 
berg og dalbane skinnegang: to rør og ett rør i midten. Gjør lite av seg visuelt. 
Enkelt å produsere. Monorail er utelukket pga pensene. 

 
Megarails vebsider: www.megarail.com systemet heter micorail.  
 

- Andre utfordringer er rømningsveier. (langs skinnegangen) Kan andre  
- Dører: et stort problem.. få de til å virke under enhver omstendighet og alle 

værforhold.. dører som åpnes av stasjonen og ikke vognen: minst mulig 
motorer, strømforsyning etc. Gjelder å legge mest mulig utenfor vognen.  

- Underholdnings- og tjenestetilbud skal man ha i en vogn (Ambiesense?) 
begrenset hva man kan gjøre på kort reisetid.. 3-4 minutter. 

 
Spørsmål: skal det være mulighet for å skifte rute underveis? Nei. 
 
- Hvor stor skal en stasjon være og hvordan skal den se ut.  

 
Hvor mange vogner bør man kunne oppbevare på èn stasjon. Alle stasjonene vil være 
forskjellige..  
 

- perrongløsninger (skisser på taxi2000 sine sider). Hvordan man loser ting 
kapasitetsmessig er det laget en rekke løsninger på.  

 
Er noe spikret i forhold til vognstørresle? Rullestol.. 3-4 personer.. surfebrett osv. 
Ingen grense foreløpig på lengde og bredde etc. 
 
 svingeradius på 11 meter 
 
avstand fra front til neste front (headway) 1.5 sek. = 10 meter i 36 km / h. 
vekt: så lett som mulig.  
Bestillingssystemer: er det interessant å fokusere på dette? Veldig interessant. Liten 
stasjon. Fem meter opp til perrongen: liten trafikk. Heis fra bakkenivå.  
 
Betalingspunktet: legges helt need ved bakken? Det gir systemet neon sekunder på å 
skaffe til veie en vogn.  
 
Vognene kan muligens gå ned til bakkenivå: behov for å avgrense arealet så ingen kan 
komme i veien. Hvor lange stasjoner vil dette gi for at stigningsforholdene skal bli 
akseptable) 
 
Design av betalingssystemer: bade ytre og funksjoner er et interessant felt.  
 
Risikoen for at man får en ubuden gjest om bord. Hvordan skal man designe stasjonen 
slik at man selv har kontroll med hvem som kommer om bord i vognen.  
 
Kan man velge å ha vognen for seg selv? Man tenker i utgangspunktet dette som en 
drisje: hver mann får hver sin vogn. Man kan se for seg en løsning der man betaler for 



hver vogn og ikke hver person.. oppfordrer til at man tar vogn med venner. I rushtiden 
må man imidlertid gjøre noen tiltak for å øke utnyttelsen. Man kan dirigere folk til 
bestemte områder i forhold til videre distribusjon. 
 
Mottiltak mot trusler: lage vognene åpne: mye glass. Sosial kontroll. Nr. På vognene. 
Kanskje overvåkning i vognen. Men dette er fremdeles dyrt.  
 
Paal. Hva har du mest tro på at vi som designere kan få til: 
 
WGH (selskap): mange har forsøkt å tenke PRT) Alle har begynt å tegne vognen. 
Problemet er imidleritd ikke her men: døren, kontrollsystemene, stasjonsutforming, 
betalingssystemer.. offentlig transport/design/regulere hvem som slipper inn og hvem 
som ikke gjør det. 
 
Er det et krav at alle vognene skal ha plass til rullestol? 
Best fleksibilitet og logistikk dersom man kan få de inn i alle vogner. Tanke rundt 
dette: poenget med Think: enkelt og rimelig å produsere. Produksjonssystemet skulle 
være billig og kunne settes i nærheten av markedet.  
 
Veldig viktig å tenke hvordan man produksjonsmessig kan gjøre slike ting.. for 
eksempel: hvordan rengjør man vognen innvendig på en effektiv måte?  
 
Hindre at noen skal kunne stå oppreist i vognen.. man får ikke døren igjen dersom 
man ikke sitter. Q-free / autopass, tagged og identifisere og “holde styr på vogner”. 
 
Tidsperspektiv: 
 
Milepæler og leveranser.  
 
Hva er det vi forventer at Telenor skal stille opp med? 
 
Foksuere med inn på detaljene. Brukergrensesnitt osv. Utforming av betalingssystem 
som eksempel.  
 
Arkitekturbok: en fyr som tegner mye stasjoner.  
 
Calatrava. Hvordan skal man lage søylene slik at dette gir et hensiktsmessig estetisk 
uttrykk. .. hvordan fiske søylene, men samtidig ta hensy til de estetiske utfordringene. 
 



Møte 13.02 
 
Hva med penger. Profittskapende? Bruke software osv. Paal: ikke store ressurser fra 
Telenor. 
 
Hva vi vil ha ut av det? Dette må klargjøres først og fremst. Erfaring og kontakter. 
Diplom bare aktuelt for Paal og Håkon.  
 
Astrid: Noe som funker for alle slik at vi jobber likt. Må jobbe som gruppe 
Sette tidsrammer på hvor mye man må jobbe for å være med. 
 
Systemnivå. 
 
Astrid: mest å vinne på å sikte på noe annet enn selve vognen. Den jobber allerede en 
fra Think og Marcus med. 
Vi kan definere i stor grad hva vi skal gjøre ut av det. 
 
Fremdriftsplan. Jobbe etter tid eller mål 
 
Sette konkrete timeantall. 
 
Hvor mye tid skal settes av? 
 
Må ha faste mål for hva vi skal produsere i følge Astrid. 
 
Den første demoen skal opp innen et år sånn circa. 
Paal: forskjellig faser i prosjektet. Det eneste vi kan forholde oss til er de 8 ukene 
frem til påske. 
 
Minimum to timer i uken som fellesmåte der det er focus på arbedsdelegering. 
 
Tid 
 
Focus: konseptutvikling, betalingsterminaler. Terminaler. Penslemekanismen skal 
ligge i vognen.. hvordan løse dette? Skinnesystem, røningsveier, dører, ekstrautstyr, 
tilgang til vognen, sortering på Lysaker, søyler. 
 
Bestilling og betalingssystemet. Ta utgangspunkt i et systemperspektiv for 
stasjonsløsning. 
 
Tre forskjellige felter. System, designestetiske, mekaniske ingeniørting.  
 
Hva ønsker vi av telenor. 
 
Neste møte: fremdriftsplan. Bestemme seg for om man skal være med eller ikke. 
 
Timeantall: 
 
Gruppemøter: 2 timer èn gang i uke. Minimum fire timer individuelt i tillegg.. 



Møte 2/20/03 
 
Til stede: 
 
Paal, Astrid, Vigleik, Håkon (referent), Ole Petter 
 
Agenda: 
 

1. Ytterligere organisering 
2. runde rundt bordet (alle legger frem det de har funnet 
3. ytterligere planlegging; møter osv. 
4. brainstorm av ideer. 
5. systematisering av problemstilling 

 
 
Vigleik: dokumenter fra hjemmesidene til q-free og Kitron: lite informasjon. Vi har 
behov for møte med Steinar Furan. 
 
Astrid: Har kontaktet Rolv Bræk; kan holde en ”forelesning”, innledende om 
systemdesign; vise oss hvordan man kan gjøre en god innledende analyse på denne 
typen problemstilling. Prøver å avtale et møte torsdag 27 kl. Fire. Skal kontakte 
Furan. 
 
Ole Petter: Taxi2000: et ferdig produkt: et PRT-system. Stasjonsløsning, 
betalingsløsning. Sikkerhet i vognen, på stasjonen osv. Hvordan hindre hærverk på 
stasjonene. 
 
Mappe for relevant informasjon hentet inn om PRT / Betalingssystem. 
Modulsystem for stasjonene? 
 
Paal: har systematisert relevante problemstillinger i et ”object tree”. 
 
Møte: 
 
Flydal anbefalte en idemyldring nå i startfasen før vi har kartlagt alt. Komme med 
noen spenstige og ville forslag. 
 
Kristian trekker seg: Astrid skal spørre om Øystein i førsteklasse er interessert. 
 
Vi avtaler braindstorming på søndag på et uformelt sted på systemnivå. 
 
Brainstorming førstkommende søndag 1900 og førstkommende torsdag 27/02 kl 1900 
og utover. 
 
Plan fremover: 
 

1. Brainstorme på systemnivå 
2. brainstorme for å finne frem til alle parametrene. 
3. Utvikle fullstendige grovskissede konsepter 
4. Velge ett konsept for videre detaljering, men legge  



5. detaljere, detaljere, detaljere 
 
Innarbeide rutine for å få feedback fra Furan og Flydal. 
 
Nivå på det vi tror vi kan komme frem til: velutviklede animasjoner av ett konsept. 
 
Allerede mandag 3. mars må vi begynne å ta avgjørelser. 
 
Initiell idestorming: 
 
Hvilke tilsvarende systemer finnes: trikkestasjoner, tbanestasjoner, heissystemer etc 
Hva er en stasjon? 
Teknisk perspektiv, kostnader, snø/is problematikk.  
Hvordan skal skinnegangen gå på de spesifikke stasjonene? 
Hva om vognene forsvinner ned i sjakter? 
Pensemekanismen: ha den over vognen i stedet? 
Hver vogn har sin stasjon? 
Pensing skjer over vognen. 
Pendelarm som løfter vognen opp og ned på sporet for å overføre vognen fra stasjon 
til spor. 
Man går inn i en heis 
Heisen kan være vognen. 
Hvordan samle de som skal til samme sted? 
 
Uvedkommede: kan være trengsel, kriminelle elementer, dophoder osv. 
Dette skal ikke være et ”safehouse” men skal gi samme beskyttelse som om man går 
på gaten. 
Tilkalle securitas 
Tilkale betjening 
Informasjon.. formidling til kundene. 
Bagasjebehandling 
Tider på døgnet; moduser folk er i: dårlig tid/god tid. 
Hva hvis brukeren gjør feil? 
Underholdning: reklame, nyhter osv valgfrihet. 
Hvordan presiserer man hvor man skal? 
Tidsklokke i forhold til hvor lenge vognen venter på å bli fylt opp. 
Personvern! Skal det registreres som du. 
Billett: papirløst, miljøaspektet. Depositum på RFIDtag? 
Omprogrammering som på parkeringshus. 
Opplevelse: stasjon i Nydalen. 
Alex har laget undergang.. undersøk ta bilder. 
 
Plan 
 
Torsdag 27/03 Møte og brainstorming 
Lørdag 01/03 Brainstorming, finne frem til alle parametre. 
Mandag 03/03 sortering / evaluering ”Milepæl 1” 
Mandag 07/04 ferdigstilt rapport og strukturert arbeidet slik at det kan brukes av 
andre. ”Milepæl” 
 



Delegerte oppgaver 
 
 
Astrid: Har kontaktet Rolv Bræk; kan holde en ”forelesning”, innledende om 
systemdesign; vise oss hvordan man kan gjøre en god innledende analyse på denne 
typen problemstilling. Prøver å avtale et møte torsdag 27 kl. Fire. Skal kontakte 
Furan. Kontakte Øystein. 
 
Håkon fikser arkiv for egne og andres ideer. 
Håkon finner frem til brainstormingmetoder. 
Sende ut dette dokumentet 
 
Paal: ta bilder av stasjonsområdet i Nydalen. Ta bilder av flytogbillettdings. 
 
Vigleik: skaffe info om spansk arkitekt. 
 
Viktige datoer: 
 
Søndag 23: Brainstorm 
Møte med Bræk kl 1600 torsdag 27 
Torsdag 27: Brainstorm og Pils hos Astrid, Innherredsveien 86c, 90180698 
 
 



Møte 2/20/03 
 
Til stede: 
 
Paal, Astrid, Vigleik, Håkon (referent), Ole Petter 
 
Agenda: 
 

1. Ytterligere organisering 
2. runde rundt bordet (alle legger frem det de har funnet 
3. ytterligere planlegging; møter osv. 
4. brainstorm av ideer. 
5. systematisering av problemstilling 

 
 
Vigleik: dokumenter fra hjemmesidene til q-free og Kitron: lite informasjon. Vi har 
behov for møte med Steinar Furan. 
 
Astrid: Har kontaktet Rolv Bræk; kan holde en ”forelesning”, innledende om 
systemdesign; vise oss hvordan man kan gjøre en god innledende analyse på denne 
typen problemstilling. Prøver å avtale et møte torsdag 27 kl. Fire. Skal kontakte 
Furan. 
 
Ole Petter: Taxi2000: et ferdig produkt: et PRT-system. Stasjonsløsning, 
betalingsløsning. Sikkerhet i vognen, på stasjonen osv. Hvordan hindre hærverk på 
stasjonene. 
 
Mappe for relevant informasjon hentet inn om PRT / Betalingssystem. 
Modulsystem for stasjonene? 
 
Paal: har systematisert relevante problemstillinger i et ”object tree”. 
 
Møte: 
 
Flydal anbefalte en idemyldring nå i startfasen før vi har kartlagt alt. Komme med 
noen spenstige og ville forslag. 
 
Kristian trekker seg: Astrid skal spørre om Øystein i førsteklasse er interessert. 
 
Vi avtaler braindstorming på søndag på et uformelt sted på systemnivå. 
 
Brainstorming førstkommende søndag 1900 og førstkommende torsdag 27/02 kl 1900 
og utover. 
 
Plan fremover: 
 

1. Brainstorme på systemnivå 
2. brainstorme for å finne frem til alle parametrene. 
3. Utvikle fullstendige grovskissede konsepter 
4. Velge ett konsept for videre detaljering, men legge  



5. detaljere, detaljere, detaljere 
 
Innarbeide rutine for å få feedback fra Furan og Flydal. 
 
Nivå på det vi tror vi kan komme frem til: velutviklede animasjoner av ett konsept. 
 
Allerede mandag 3. mars må vi begynne å ta avgjørelser. 
 
Initiell idestorming: 
 
Hvilke tilsvarende systemer finnes: trikkestasjoner, tbanestasjoner, heissystemer etc 
Hva er en stasjon? 
Teknisk perspektiv, kostnader, snø/is problematikk.  
Hvordan skal skinnegangen gå på de spesifikke stasjonene? 
Hva om vognene forsvinner ned i sjakter? 
Pensemekanismen: ha den over vognen i stedet? 
Hver vogn har sin stasjon? 
Pensing skjer over vognen. 
Pendelarm som løfter vognen opp og ned på sporet for å overføre vognen fra stasjon 
til spor. 
Man går inn i en heis 
Heisen kan være vognen. 
Hvordan samle de som skal til samme sted? 
 
Uvedkommede: kan være trengsel, kriminelle elementer, dophoder osv. 
Dette skal ikke være et ”safehouse” men skal gi samme beskyttelse som om man går 
på gaten. 
Tilkalle securitas 
Tilkale betjening 
Informasjon.. formidling til kundene. 
Bagasjebehandling 
Tider på døgnet; moduser folk er i: dårlig tid/god tid. 
Hva hvis brukeren gjør feil? 
Underholdning: reklame, nyhter osv valgfrihet. 
Hvordan presiserer man hvor man skal? 
Tidsklokke i forhold til hvor lenge vognen venter på å bli fylt opp. 
Personvern! Skal det registreres som du. 
Billett: papirløst, miljøaspektet. Depositum på RFIDtag? 
Omprogrammering som på parkeringshus. 
Opplevelse: stasjon i Nydalen. 
Alex har laget undergang.. undersøk ta bilder. 
 
Plan 
 
Torsdag 27/03 Møte og brainstorming 
Lørdag 01/03 Brainstorming, finne frem til alle parametre. 
Mandag 03/03 sortering / evaluering ”Milepæl 1” 
Mandag 07/04 ferdigstilt rapport og strukturert arbeidet slik at det kan brukes av 
andre. ”Milepæl” 
 



Delegerte oppgaver 
 
 
Astrid: Har kontaktet Rolv Bræk; kan holde en ”forelesning”, innledende om 
systemdesign; vise oss hvordan man kan gjøre en god innledende analyse på denne 
typen problemstilling. Prøver å avtale et møte torsdag 27 kl. Fire. Skal kontakte 
Furan. Kontakte Øystein. 
 
Håkon fikser arkiv for egne og andres ideer. 
Håkon finner frem til brainstormingmetoder. 
Sende ut dette dokumentet 
 
Paal: ta bilder av stasjonsområdet i Nydalen. Ta bilder av flytogbillettdings. 
 
Vigleik: skaffe info om spansk arkitekt. 
 
Viktige datoer: 
 
Søndag 23: Brainstorm 
Møte med Bræk kl 1600 torsdag 27 
Torsdag 27: Brainstorm og Pils hos Astrid, Innherredsveien 86c, 90180698 
 
 



the PRojecT, Møte 4 mars 2003 
 
Til stede: Paal (referent), Øystein, Ole Petter, Vigleik, Astrid 
 
Agenda: 

1. Finne nytt fast møtetidspunkt 
2. Kritikk av brainstorm 
3. Evaluering av brainstorm (behov for flere ideer?) 
4. Rentegning av ideer og konsepter (behov for felles platform?) 
5. Strukturering av ideer og konsepter 
6. Evaluering av ideer og konsepter (kontakte Einar Flydal igjen?) 
7. Planlegging av videre arbeid 

- videre arbeid med konsepter 
- Bræks systemmodeller – kartlegge parametere 
- mer forskning på eksisterende stasjoner 
- mer forskning på eksisterende betalingsløsninger 
- detaljering 
- rapportering 

8. Deligering 
9. Eventuellt 

 
 
           
 Tidslinje:                  
           
     25.feb 04.mar 11.mar 18.mar 25.mar 01.apr 08.apr  
              
 Brainstorm            
              
 Evaluering            
              
 Detaljering              
              
 Rapportering             
                    
           

 
Møtet: 
 
Nytt møtetidspunkt; Tirsdager 15.15. 
 
Evaluering av brainstorm: 
Trnger mer ideer til gangen gjennom stasjonen og betaling/terminal. 
Vi har ikke funnet noen god ide som kan ta både 3 vogner og 300 vogner. 
Vi har sett mye på hvordan vognene står på stasjonen. Detaljene kan vi se mer på senere. 
Vi har kommet et godt stykke på vei. 
 



Forslag: Renskrive de nåværende konseptene. Få tilbakemeldinger fra Flydal. Ny runde 
senere med mer spesifisert brainstorm. Folk er enig. 
 
Kommentar til tidslinja: Trenger kanskje en periode for renskriving? 
 
Forslag til rentegning: Dele stasjonskonseptene inn i to hovedkategorier: 

1) vognene står i kø på sidelinjen 
2) vognene står i uavhengige ”lommer” på sidelinjen. 

 
Øystein og Vigleik tar på seg rentegningen av konseptene. 
De lover å ikke utelate noen ideer, selv om de kanskje virker teite ved første øyekast. 
Vi får ikke evaluert konseptene ordentlig før de er rentegnet. Vi kontakter Flydal etter 
rentegningen. 
 
Øystein syns vi bør jobbe litt mer med betalingssystemet frem til neste tirsdag. Hvordan 
fungerer dealen med menneske-maskin. Noen bør tenke ut et system. 
Sekvens fra man går inn på stasjonen til man går inn i vogn må man gjøre følgende: 
bestille, kjøpe billett, sette seg på vogn. Noen bør lage sekvens. Hva foregår? Det er piler 
og tid inn i bildet. Kanskje dette kan kombineres med Bræks systemmodeller? 
2-3 stykker bør lage et brukerscenario med sekvens. 
 
Vi burde lage brukerscenarier! Så mange forskjellige som mulig. Rullestol. Til jobb. 
Privat. Gamle. Barnevogn. Liten jente. Stor stygg mann. Lommetyv. Taggere. Skater. 
Bare begynn å skriv. ”Ole skal på jobb....” Hva virker logisk? 
 
Hva kan vi spørre Flydal om, konkret? 

- finnes det noen gitte parametere? 
- er rulletrapp dyrt? er det fordel med heis? ser de for seg heis på alle stasjoner 

(både ift kjøp, installasjon, drift, vedlikehold, sikkerhet) 
- hva er nedbremsningstid og avstand ift vognene? 
- vet du noe mer om hvordan understellet / skinnene – hvordan vil de se ut. 
- vet du noe mer om svingradiusen? 
- hvor realistisk ser du på det med å kjøre gjennom bygninger. Kan man integrere 

stasjoner inni bygningene? 
- hvor mange vogner er det behov for på hver stasjon. Maksimumsverdi og 

gjennomsnittsverdi. 
- hvor mange stasjoner vil være små (bare noen få vogner) 
- hvor ofte er det realistisk at skinnesystemet utbygges i forhold til nye stasjoner og 

destinasjoner. 
- hvor viktig er det for systemet generelt og kapasiteten at vognene fylles opp? 
- hva tror du om prisdifferensiering? er det viktigst at det er enkelt? 

 
Astrid nevner at Gunnell (Q-free) har sagt seg villig til å hjelpe oss hvis vi trenger det. 
Vi bør også undersøke mer om hva som finnes av eksisterende stasjonsløsninger og 
betalingsløsninger: 

- Calatrava (spansk arkitekt) 



- Alex (har gjort noen stasjonsgreier) 
- Ta kontakt med Gunnell. 

 
Neste gang må vi ta flere avgjørelser for detaljering av konsepter, og begynne å gjøre ting 
rapport-vennlig. 
 
Delingeringer: 

- rentegning av konsepter: Vigleik og Øystein. Ferdig 11 mars. 
- alle må tenke mer på spørsmål til Flydal. Gi dem til Astrid før torsdag. 
- Astrid mailer Flydal på torsdag. (få svar før neste tirsdag) 
- lage brukerscenarier (flest mulig tilfeller): Astrid og Ole-Petter. Ferdig tirsdag. 
- lage Bræk-diagrammer og sekvenser for stasjonsbruk: Håkon og Paal 
- finne eksisterende stasjons- og betalingsløsninger: Håkon og Paal 

 
Neste tirsdag: 

- runde med siste ukes arbeid 
- evaluere konseptene 
- mer brainstorm? 
- planlegge detaljering, se på tidslinje. 



the PRojecT, Møte 11 mars 2003 
 
Til stede: Paal, Øystein, Ole Petter, Vigleik, Astrid, Håkon (referent). 
 
Agenda: 
 

1. Sette agenda 
2. Håkon sier noe om bscw 
3. Paal snakker om systemmodellene 
4. Astrid & Ole Petter snakker om scenarioene 
5. Vigleik & Øystein snakker om rentegning av hovedkonsepter 
6. Diskutere om det er behov for flere konsepttegninger.. om noe mangler. 
7. Håkon om eksisterende løsninger for betalingssystemer og stasjonsutforminger. 
8. Planlegging av videre arbeid. 

- behov for ny brainstorm 
- behov for rapportansvarlig / strukturering av materiell 
- hvem får ned tekst? 

9. Delegering 
10. Eventuelt; Calatrava-video 
11. kake 

 
           
 Tidslinje:                  
           
     25.feb 04.mar 11.mar 18.mar 25.mar 01.apr 08.apr  
              
 Brainstorm            
              
 Evaluering            
              
 Detaljering              
              
 Rapportering             
                    
           

 
Møtet: 
 
NB: møtereferatene burde legges opp på BSCW. 
 
Astrid sender ut mail på nytt.. 
Calatrava-video finnes på arkitektbiblioteket. 
 
Vi må sørge for at fellesmailene faktisk kommer frem.  
 
Vi gjennomgår scenarioene; 
Vi gjennomgår systemmodellene 



Vi gjennomgår hovedkonseptene 
Ett kritisk moment er tiden det tar å få vognene av og på hovedsporet. 
Vi blir enige om en del endringer i fremstillingen av hovedkonseptene; når dette er gjort 
kan de sendes til Flydal for tilbakemelding. 
Vi kommer opp med et nytt konsept. 
Paal sender mail til Flydal torsdag ettermiddag med filer og forklaring. 
Håkon går gjennom research av betalingsautomater og stasjoner. 
Vi trenger en brainstorm med hele gruppen spesifikt på stasjonsutforming / 
betalingssystem. .. sekvenser.. konseptuelt nivå. 
Møte med brainstorm mandag kl. 8 hos Øystein. 
Øystein: Innherredsvn 84A, inng. Hans Nilsen Hauges gt. Første dør. (Vigleik tar med 
gråpapir) 
Prøve å konvergere mot Ett konsept. 
 
Delegering: 

- Vigleik og Øystein justerer konsept-tegningene 
- Paal sender alt materiell til Flydal på torsdag (m passende kommentarer) 
- Paal og Håkon setter opp disposisjon for rapport, fyller inn tekst og materiell. 
- Alle leser gjennom eksisterende materiell, og tenker gjennom et par konsepter 

som utgangspunkt for mandagens brainstorm. 
 



the PRojecT, Møte 01 april 2003 
 
Til stede: Paal, Øystein, Vigleik, Astrid, Håkon (referent). 
 
Agenda: 
 

1. Sette agenda 
2. Vi nærmer oss ferdigstillelse: Runde rundt bordet 
3. RapPoRTen; Hva står igjen og trengs det hjelp?  
4. 3d-modellen; Hva vi har tenkt, hvilke elementer vi inkluderer, hvilke 

konfigurasjoner. 
5. Betalings/bestillingssystemer. Hvem har man vært i kontakt med? Hvordan får 

vi implementert dette; vil dette innebære endringer for modelleringsarbeidet? 
6. Hvordan skal vi avrunde? Hvordan skal vi levere; skal vi lage en rapport og en 

cd? Hva skjer eventuelt etterpå. Skal vi bare levere fra oss, eller se for oss en 
eller annen form for organisert tilbakemelding fra èn eller flere aktører. 

 
 
           
 Tidslinje:                  
           
     25.feb 04.mar 11.mar 18.mar 25.mar 01.apr 08.apr  
              
 Brainstorm            
              
 Evaluering            
              
 Detaljering              
              
 Rapportering             
                    
           

 
 3. Det er blitt skrevet litt om sekvens. Displayforslag er laget i Illustrator. Hva 
gjenstår: opprydning, rød tråd, hva finnes, hva velger vi. Hva vil det si at vi velger 
konsepter. Vi kan heller anbefale en løsning/fordeler med denne. Diskusjon gjenstår 
også på rapporten. Hvorfor har vi tatt de valgene vi har tatt. Kanskje skrive litt mer 
inngående om hva prt er. Det trengs litt input på hva som burde være med i 
dikusjonen. Punktvis hvilke problemer vi har stått på og hvordan vi har løst disse. 
Kildehenvisninger i den grad vi finner tilbake til kildene. Linker til forskjellige 
rapporter. Hva skal i vedlegg? Det meste kan gå i vedlegget. Mer raffinert stoff kan gå 
inn i hovedrapporten. 
 
problemer vi har tatt stilling til: 
 
logistikk, fylle opp vognene. 
rekkefølge 
plassering 
betaling-pris 
bestilling 



stasjonsutforming 
system for betaling – bestilling 
ventetid 
brukerfeil 
logisk bruk 
sikkerhet 
trengsel 
 
Abstract: skal kunne stå alene, skal inneholde alle konklusjoner vi har kommet frem 
til. Denne må skrives til slutt. 
 
Hovedproblemer vi har tatt stilling til. 
 
Punkt 4. Vi ser på 3dmodellen. Vi bestemmer oss for å bruke illustrator bilder (til en 
viss grad) paa 3d+presentasjonen. 
Animere hva som faktisk skjer paa maskinene. 
Konsentrere animasjonene paa brukernes opplevelse. 
 
punkt 5. Ikke vært i kontakt med connect. Har kikket på hva som finnes på nettet og 
skidata. Anbefaler en automat der du enten kan fylle på eller kjoepe engangsbillett 
eller mobiltelefon. Deretter en såkalt adgangskontoll. Denne tar to typer kort. Har 
skrevet litt om pris. Ser for seg tre typer priser: en for å velge vognen. en for 
engangsbilletter, og en rabattbillett. 
 
punkt 6. Når skal vi avrunde? når skal Flydal ha rapporten? Vi trenger tid til 
korrekturlesing. Abstract må skrives etter at vi har gjort den ferdig. Det er viktigere å 
få ferdigstilt alt før påske. 
 
vi ferdigstiller både rapport (pdf) og animasjoner på en cd.. slik slipper vi masse 
utskriftsproblemer osv. Vi satser på å få rapporten og animasjoner ferdigstilt til påske. 
 
Vi ønsker tilbakemelding på det vi har gjort. 
 
arbeidsfordeling: 
 
Paal gjør om objekttreet til engelsk 
Rapportansvarlige ferdigstiller rapporten, setter blant annet opp problemer vi har støtt 
på punktvis. 
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Brukerscenarier (ifm PRT) 
 
Wheelchair user 

 
• Using elevator to reach the station platform 
• Needs easy entrance into the car (no large gap between platform and car, doors wide enough to enter in 

wheelchair) 
• Dependant on enough space inside the car to rotate in any way, and not to block for other passengers 
• Easy access to the station area, and no trouble pushing all needed buttons (e.g. on a destination screen, 

at the payment point, and in the elevator) 
• Not needing to ask for help in any sequence of the PRT system 
• The solutions especially adjusted for wheelchair users, should be discrete, and not attracting to much 

attention while being used.  
• Often travelling with company, the solutions should not require that the wheelchair user travel alone 
• Few physical barriers would be preferred 
• Edges and other obstacles being hard to pass, should be avoided  

 
Old lady/man 

 
• Likes to pay with small coins 
• The pay-point need to be user friendly  
• The entire station area should be arranged logically, making  misunderstanding occur at a low rate 
• All displays should be in large writing 
• Buttons should be easy to press 
• The chosen system should converge to similar contexts, known to persons not being familiar with high-

tech equipment  
• Ergonomic adjustments, like handles and benches 
• The possibility  to ask someone 
• A area where they can feel safe 
• Nice view from the cars 
• Should avoid a system that communicates “survival of the fittest” 
• Do not like stress and crowded areas 
• Might not be familiar with credit-card, touch-screen 
• Might have bad eyesight and be hard of hearing 

 
Mother with baby-carriage 

• Enough room for the carriage (even a twin-carriage) 
• The car should be easy to enter 
• Possible to pass admission control, and to pass through the rest of the area in a normal way 
• Would prefer a discount for children or/and a family ticket 
• How to travel alone with 4 children? 
• Toilets with a bathinette in the station area 
• The station area must be safe, with no possibility for small hands and feet to get squeezed and hurt.  

 
Young girl/boy  

• The possibility to travel alone at night time 
• The pay point and access control must be user-friendly, so that young people without much knowledge 

of similar systems can operate it 
• The station should be built so that where to go logically follows 
• Icons to go with the written explanations 
• Would prefer to have a person to ask 
• Safe stations 

 



PRT Brukerscenarier Ole Petter Næsgaard Våren 2003 

 2 

 
 
Big, ugly, evil man 
 

• The station area should not be access regulated, so he can enter when there is someone appropriate to 
assault 

• No surveillance cameras 
• No button leading the car right to the police station 
• He would prefer to be able to jump on a car with a suitable passenger 
• Would like to have a ”stop next station button” 

 
Tagger 
 

• Great, one-colored, smooth walls 
• The materials inside the car should be of such quality that ”the art” stays for as long as possible 
• No surveillance cameras 
• The possibility to travel alone, so that he`ll have time to finish his masterpiece in quiet surroundings  

 
Skater 
 

• Handrails with no obstacles being great to ”grind” down 
• Smooth floors, giving high speed 
• Exciting station design, with tempting structures and shapes 
• No surveillance cameras 

 
Tourist 

• All information also given in English  
• ”English version” available in the machines  
• The system should be user friendly also for “first time users” 
• Good maps explaining what station to go to 
• Having someone to ask  
• One-way/day tickets available 
• Clear windows giving great view and good photos 
• Room for luggage in the car 
• Ticket machine accepting euro/pound/dollar and foreigner credit cards   

 
Cleaners 

• Fast and efficient cleaning 
• Hard-wearing materials 
• Materials beeing easy to clean 
• Easy access to all corners 
• Interia that will not block 
• Possibility to use machines to large floors 
• Rubbish bins placed around the station area and inside the car 
• Chairs with a “spring-function”, putting them in a upright position when not in use 

 
People on their way to/from work 
 

• Reliabel system 
• Easy and fast payment, being able to pay by internet and mobile phone 
• Negligible quing 
• Non-stop travel 
• Fast and efficient transport 
• No delays 
• Quiet cars with Internet-terminal and PC plug-in  
• Good parking areas close to the station  



PRT Brukerscenarier Ole Petter Næsgaard Våren 2003 
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• Public transport without a timetable 
• Well organized transit with other public transport systems 
 

3 Personalities on their way to work: 
 
 
 
Pers 1. He’s the stressed out genius. Very smart and very confused. Always late, always stressed. He’s to found 
of sleeping to be in a business with serious morning meetings. He doesn’t like public transport because this 
makes him even more stressed out. As he’s always late, queues make him really impatient, looking at his watch 
every ten seconds. He would like to avoid large crowds, and the possibility that someone might walk up to him 
and ask him a question makes him nervous. The main focus is easier and faster travel, where he knows what will 
happen.  
    
Pers 2. This is the “wall-street-man”, always correctly dressed, and never ever late for an appointment. Up till 
today he rides his car to work, having estimated how long it maximum takes. He gets up early to avoid the traffic 
jams, but knows an alternative way if he gets stuck, having studied the maps thorough. The reason why he 
prefers his car, is the queues and the instant noise on public transport. He also considers the risk of delays a 
major drawback. But if there was an alternative with no waiting time and the possibility to travel alone in quiet 
surroundings, he would certainly use it. What a great chance, being able to increase GNB on the way to work! 
 
Pers.3 Comfort is the keyword in this mans life. He enjoys a glass of red wine for every meal, and knows the 
difference between Italian burnt espresso and sour canteen coffee. His home is filled with soft materials, smooth 
lines and harmonic color. He strongly dislikes everything that stresses him out, and enjoys all equipment that 
makes his everyday life more comfortable, and doesn’t mind paying for it. He appreciates good service, and tips 
well, if he’s satisfied. He avoids all places with queues and crowds because it’s unpleasant, and might make him 
sweaty. Nor is standing out in the cold, waiting for a bus to drop by his favorite way of spending a early 
morning.. He would appreciate the comfort of a transport system without queues, and with non-stop travel. If the 
car had a fresh cop of coffee, and today’s newspaper he would walk smiling into the office.  
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PAYMENT SYSTEMS; research

• In general

• Cutting investment costs.

• Elimination of barriers could be a possible advantage making the station more
accessible. This could be possible with wireless tag readers on board the cars.
This, however, requires the system to “know” how many persons have entered
and are obliged to pay before “take off” (or pay-per car basis).. Another option is
proximity readers in the station hallways.

• Where to buy tokens, cards, tags or receipts? Vending machines or personnel.

• With tags linked to identity there are civil liberty issues to address.

• The tags/cards could be bought and activated like pre-paid mobile phone cards at
sale in kiosks and stores. (would reduce investment)

• Is it necessary to have a different system taking the infrequent users into
consideration.

• The possibility of combining ticket and information console.

• Similarity between different modules of payment system is probably a good idea.

• Paying and ordering car at the entrance of the station might give the system more
time to make a car available.

• Visual and audio cues.



Registering payment and restricting access at Pirbadet, Trondheim. Note the product
semiotics and the diodes for feedback.

Magnetic stripe card (MetroCard) reader in New York City, New York



Contact smart card reader in Atlanta,

Proximity card readers in hallway (RFID). A picture of the card indicates where to hold
the proximity card.



   
proximity card reader in car.

The CP5000 card processor is a high performance smart card reader/writer capable
of processing a wide variety of smart card types. Its compact design enables it to
be easily mounted in any vehicle. The CP5000 can interface with devices such as
vehicle location and automatic vehicle management systems, portable hand held
inspection devices, laptop computers etc.

Vending machines at monorail station in Tokyo



Riders wave their watches over a wireless reading device at underground transit system
turnstiles. When they leave, the reader automatically debits the cost of the trip from their
account. Tag is attached to body; includes an intentional gesture.



This vending machine is a clear example of information overload. An abundance of
buttons, slots, screen and information confuses the user. Notice the colour coding. The
machine does however allow cash, credit cards and metro cards.

it might be an idea to give the user feedback on credit balance. This picture of a balance
machine gives a clear indication as to the importance of the surrounding environment.
This should be a standardized aspect of the system.



Typical parking ticket vending machine. Minimalistic and austere. The sequence of the
user interaction is indicated by the different restricted functions from left to right; from
top to bottom. These machines usually recycle the magnetic cards.

Admission control; causes problems for elderly and disabled while creating queues in
rush hours.



Guards with devices such as the one above to read tags / cards would suppress the need
for admission control. The guards could do random checks to see if passengers have
charged their cards.

 Proximity card reader
on bus; the card or tag is charged for 1 journey. Does not allow different pricing in
accordance with distance. Does, however, allow different pricing for different persons



although it doesn’t really examine whether the person using the card is the actual
cardholder.

  Using a large screen as the interface



The admission control machines are modular and expandable. An arrow indicates
accessibility.

Tixket system consists of two separate modules: One for specifying destination (payment
per zones) and one for the actual payment.

Payment unit

Cash

Tokens

Magnetic stripe cards (disposable, recyclable)

Proximity smart cards (RFID)/ Tags (limitless, registers within specific area)

(Texas Instruments has packaged proximity ID circuitry into small capsules
that can be attached to or embedded in a variety of objects for ID purposes)

Integrated circuit smart cards

restricting movement / guards cheking tags / receipts



Reading tokens or magnetic cards, the system opens the doors directly to the car.

Feedback

Visual, tactile and audio feedback
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PRT-STATION layout; research

Should in general be light-weight, modular, inexpensive, accessible and blend in with
existing environment and infrastructure.

Cutting investment costs.

Similarity between different stations.

Passengers are not expected to linger in stations for very long.

LOCATION:
Suburban Chicago

Prt model of elevated station (front).



Prt model of elevated station (back).

Drawings of elevated station



drawing of station platform

computer model of station area with one side track.



prt prototype; station within building. The solution accommodates wheelchair users.

SporTaxi (PRT) elevated with     station on a sidetrack, at Oslo’s     new high-tech centre,
Fornebu. (Copyright       Invaco. From Aftenposten March 30th, 2000)



Prt Fornebu; model of elevated platform.



Prt Fornebu; drawings.

Skytrain station; note of the rail and station area is integrated in the urban environment.



Skytrain enters the station.

The picture shows a japanese sky train / station. The size and deign makes it a veritabel
intervention in the urban environment.



 
This drawing indicates how a station could be integrated in the urban surroundings.

In this sci-fi concept, the stations are circular.



 
Another example of a station integrated within a building.



 

The station as an independent, and rather large and extensive structure.



The station as an independent, and rather large and extensive structure.

Notice how this station is similar in form to the one depicted above.



The station as an artwork in its own right. The opposite of blending in with existing
environment.
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Turnstile Trouble 

The turnstiles in New York’s subway are a rich source of embarrassment or amusement, depending 
on where you stand. The interaction style chosen is fundamentally flawed, and both users and 
turnstiles have to work hard to make up for this. 
 
You can always tell an out-of-towner in New York's subway. He's the person that has to swipe his 
card five or six times through the turnstile, jamming the whole weight of his body against the 
immovable bar, until it finally works.  

Real New Yorkers take pride in operating the turnstile as smoothly as possible. They learn through 
bitter experience at exactly what pace the card must be swiped, and manage to do the walk-up-
swipe-and-walk-through maneuver in one smooth, yoga-esque motion. And just when you've really 
got the hang of it, your metrocard is expired, and there you go slamming your body against the bar, 
embarrassed to look like you're from out of town.  

Slit, Not Slot 

A little while back, I wrote about how 
frustrating the Metrocard vending 
machines are. But the fun doesn't stop 
there. The turnstiles in the subway in 
New York have several usability 
problems.  

The main problem is the fact that they 
use a slit that you must swipe your card 
through. Other subways, in contrast, has 
a slot that takes the whole card inside 
the machine, so that it can suck it 
through the system at its own pace, thus 
eliminating a whole category of errors. 
In New York, it's up to the user, not the 
machine, to ensure that the card is 
swiped at the right speed. And it's up the 
user to ensure that, when aiming for the 
slit, he doesn't dip the card too late, or 
pull it up too soon.  

Please Swipe Again at This Turnstile 

This problematic design also leads to more subtle errors, which, in turn, is the reason behind the 
infamous "Please swipe card again at this turnstile" message. With a single-ride metrocard, for 
example, the machine must first read the available balance on the card, determine whether that's 
enough, then deduct the $1.50 fare, and write that new amount back on the card, all within that 
single swiping motion by the user.  

 



If, for some reason, the user pulls out 
the card too soon, it might get 
interrupted before writing the new 
amount back, or even while writing the 
new amount back. In order to deal with 
this problem, the turnstile has to 
remember what card it just saw, so that 
when you swipe your card again, it can 
finish the transaction it was doing, rather 
than start a new transaction.  

Of course, people frequently ignore this 
message, and assume that it's the 
turnstile that's broken, so they move to 
another turnstile and try again. So the 
MTA has to put up posters, explaining to 
people that it's important that they stick 
to the same turnstile. All in all, both the 
turnstile and the user must do a whole 
lot of work to make up for the fact that the design doesn't guarantee that the transaction is atomic.  

Did It Go Through? Ouch! I Guess Not! 

All of this is augmented by inadequate 
feedback. As mentioned, people have 
taught themselves this smooth walk-
and-swipe motion. Unfortunately, this 
means that, by the time you've swiped 
your card, your body is already so far 
ahead that you can't read the display 
that tells you that you failed.  

There is an audible feedback: A beep 
that I believe actually is different when 
you're okay and when you're not. But 
the difference is too hard to notice. 
There's also the clicking sound when the 
bar is released, so it'll turn when you 
lean against it. The absence of this 
clicking sound will also help tell you that 
you've failed. But the timing here is 
tricky, since it'll take a while before you 

realize that the sound is not just delayed a bit, it's actually not planning on coming at all.  

In any event, I usually end up unconsciously sensing that something's wrong, but by the time this 
realization reaches my conscious mind, it's too late. I have too much inertia to stop moving, and a 
split-second later, I jam my body against the bar, embarrassed look up and around, hoping that 
nobody noticed.  

What aggravates the pain is that, while probably about 95% of my swipes are successful, when I 
have to swipe again because of a failure, it usually takes three or four more tries before I succeed. I 
believe this is because the swipe is an unconscious bodily skill. When there's a breakdown, and I 
become conscious about swiping, I can't do it right. This is a common phenomenon: Try to breathe 
normally while consciously monitoring your breath, and you'll know what I'm talking about.  

The English Boarding School Effect 

At first, I actually liked this interaction style. When done right, the elegancy, ease and speed with 
which you can pass through the turnstile is, ahhh, gratifying. And, having a technical background, I 

 

 



was impressed with the technical achievement of conducting that whole transaction is one swipe, as 
well as with the amount of thought they'd put into recovering from failures.  

Also important, I enjoyed showing off my mastery of the turnstiles when I was accompanying 
visitors. I could clearly demonstrate that I had truly become a New Yorker.  

But later, I came to realize that New York's subway doesn't have to be like an English boarding 
school. There's no need to unduly harass the newly arrived, who are already adequately intimidated 
by the city itself. And I also started noticing the frustration and embarrassment in the faces of 
especially native New Yorkers, when they occasionally fail to swipe correctly. This is wrong. 
Technology should not make people feel stupid.  

Lessons for Design 

A few lessons can be learned from the 
turnstile design:  

Design with a clear goal  
If the goal is to penalize newcomers and 
reward regulars most of the time, then 
the design can be considered a success. 
But this is not a good design goal. It 
should be easily accessible for both 
newcomers and regulars, and in any 
event, it shouldn't make any of these 
feel stupid.  

Eliminate the causes of error  
When the turnstile programmers realized 
that they were spending so much effort 
trying to recover from aborted 
transactions, maybe they should've 
considered changing the interaction style 
to eliminate this whole class of errors.  

Give the right feedback at the right time  
The audible feedback should more clearly distinguish between success and failure, and the visible 
feedback should be moved further back, past the bar, so the chance of seeing it while you're 
moving forward is increased. Normally, the absence of sound is a good way of signaling error, 
because it avoids telling the bystanders that you've made a bummer, but since the interaction here 
happens so fast, by the time you realize that the sound is missing, it's too late. If the sound could 
be designed so it's directed towards the person in the turnstile, so bystanders can't easily hear it, 
that would help avoid some of the embarrassment of failure.  

Usability test in realistic settings  
The turnstiles must be tested both with novices and with people that have had a lot of time to 
practice, and be tested by people moving through the turnstile fast. At this point, it would be 
prohibitively expensive to replace all the turnstiles, but at least new replacement turnstiles could be 
designed better. The upside of the massive installed base is that it's easy to gather test data: Just 
mount a couple video cameras at selected subway stations and analyze the many failures. 

 

 




