
 
Integrert sømløshet 

Kollektivforums årskonferanse 16.-17. mars 2021  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan gi kollektivreisende en reise tilpasset deres ønsker og behov? På 
Kollektivforums årskonferanse 16.-17. mars 2021 retter vi fokus mot sømløs 
integrasjon av ulike transporttilbud med kollektivtransporten som bærebjelke.  
Konferansen blir heldigital. 
 

Meld deg på via denne lenken 
 
Sømløse reiser er et viktig mål for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft, for å redusere 
bilavhengighet og for å gi brukerne et bedre og mer fleksibelt reisetilbud som svarer til deres faktiske 
ønsker og behov. For å lykkes er god integrasjon mellom ulike reisemidler og transporttilbud, samt 
harmonisering av reiseinformasjon, prisstrukturer og billettering en forutsetning. Ny teknologi, 
bedre samarbeid mellom ulike aktører og økt tilgang på data muliggjør en integrert sømløshet, selv 
om flere barrierer fortsatt eksisterer.  
 
På Kollektivforums årskonferanse 2021 retter vi fokus mot målet om sømløs integrasjon av ulike 
transporttilbud med kollektivtransporten som bærebjelke. Gjennom spennende presentasjoner fra 
forskning og praksis utforsker vi 

• Hvordan ser en sømløs kollektivreise ut og hvor står vi per i dag?  

• Hva er de største mulighetene og utfordringene?  

• Hva er de viktigste kunnskapsbehovene?  

• Hvordan sikrer vi at økt sømløshet gir et bedre tilbud for alle? 
 
På konferansen vil du også få siste nytt fra kollektiv-Norge med presentasjon av interessante 
initiativer og nye løsninger som på ulikt vis bidrar til en mer sømløs og bedre kollektivreise.  
 
 
 

 
 

 
NB! Bindende påmelding 
 

 
 

  

 Pris 1 dag   Pris 2 dager 

Medlem 499 NOK 699 NOK 
Ikke-medlem 999 NOK 1199 NOK 

https://www.deltager.no/kollektivforums_arskonferanse_16032021#init


Tirsdag 16.mars kl. 09.00-14.00       
Møteleder: Maja Karoline Rynning 
 
09.00-09.10 Velkommen til årskonferanse  

  
 
09.10-09.30 Åpningsinnlegg  

Vi har invitert Samferdselsdepartementet til å åpne konferansen  
 

09.30-10.30 Hvordan ser en sømløs kollektivreise ut og hvordan kommer vi dit?  

Sømløse reiser med en god integrasjon av ulike reisemidler for en bedre brukeropplevelse 
har vært et mål i lang tid. Mye har skjedd de siste årene og flere interessante initiativer har 
kommet. Likevel kan det synes som at den enkle og bekymringsfrie reisen fra dør til dør 
fortsatt er et stykke unna. Eller nærmer vi oss denne visjonen i 2021? 

• Bernt Reitan Jenssen (Ruter) 

• TBA 
Felles spørsmålsrunde og diskusjon  

 
   PAUSE  
 
10.40-11.30 Hvordan sikrer vi at sømløshet gir et bedre tilbud for alle? 

Kollektivtransporten er en viktig del av det å sikre bevegelsesfrihet og tilgang til tjenester og 
aktiviteter for alle. Hvordan unngår vi at mer integrasjon og sømløshet fører til ekskludering 
av noen brukergrupper? Hva er de viktigste kunnskapsbehovene? Hvilke brukerbehov må 
hensyntas og hvilke virkemidler iverksettes?  

• Universell utforming i reisekjeden: ulike brukergruppers behov og mulige 
kollektivtransport tiltak for hele reisekjeden 
Anja Fleten Nielsen (TØI)  

• TBA 
Felles spørsmålsrunde og diskusjon 

  
   PAUSE  
 
11.40-12.50 Hvordan kan ruteplanlegging og utvikling av kollektivtilbudet muliggjøre sømløshet? 

Ruteplanlegging påvirker kollektivtransportens konkurransekraft. Det påvirker også 
muligheten for sømløse reiser gjennom utforming av tilbudet, samkjøring mellom ulike 
ruter og tilbud, integrasjon med andre reisemidler. Hva er viktige elementer for å sikre et 
system som muliggjøre sømløse reiser?      

• Hvordan kan rutestrukturplanlegging støtte opp under sømløse reiser i små og 
mellomstore byer? Eva-Gurine Skartland (TØI) 

• Vi inviterer praksis til å dele sine erfaringer og refleksjoner rundt problemstillingen 
Felles spørsmålsrunde og diskusjon 

 
   PAUSE  
  
13.00-14.00 Siste nytt fra kollektiv-Norge 

Det foregår flere spennende initiativer og nye løsninger som på ulikt vis bidrar til en mer 
sømløs reise og en bedre kollektivreise. Og flere er på vei. Her får vi høre om noen av disse, 
fra ide og planlegging til gjennomføring og erfaringer.  

• Mobilitetspunkt på Bø stasjon (Midt Telemark kommune) 

• Mobilitetspunkt som strategi (Bane NOR) 

• Sømløse løsninger hos Vy (Haakon Gjøersen, forretningsutvikler Vy) 
Felles spørsmålsrunde og diskusjon 

14.00  Slutt for dagen 



 
 

Onsdag 17.mars kl.09.00-13.30       
Møteleder: Maja Karoline Rynning 
 
 
09.00-09.10 Velkommen til dag 2 

 
 
09.10-11:00 Hvordan påvirker endringer og nye samarbeidsformer mål om sømløse kollektivreiser? 

Flere endringer og nyskapninger knyttet til samferdselssektoren de siste årene har påvirket 
kollektivtransporten i ulik grad. Blant disse finner vi ulike reformer og sammenslåinger, 
bypakker og byvekstavtaler. Hvordan ser samarbeid og ansvarsfordeling på tvers av aktører 
ut i dag? Hvordan påvirker dette målet om sømløse reiser?  

• Kolumbus v/direktør Odd Aksland 

• Jernbanedirektoratet v/direktør marked og samfunn Hanne Bertnes Norli 

• Norges Taxiforbund (TBA) 

• TBA 
Felles spørsmålsrunde og diskusjon 

 
   PAUSE 
 
11:15-13:15 Hvordan kan tariffsamarbeid og billettering være muliggjøre integrert sømløshet? 

Tariffsamarbeid og enkel billettering er viktige elementer for at brukerne skal oppleve 
kollektivreisen som enkel og sømløs. Det fordrer blant annet taksintegrasjon mellom ulike 
aktører og reisemidler og på tvers av administrative grenser. Videre må selve 
kjøpsprosessen forenkles så den reisende ikke møter et nytt system for hvert bytte. 
Hvordan ser dette ut i dag? Hvilke barrierer utfordrer målet om integrert sømløshet, og 
hvor ligger de største mulighetene for å nå det?  

• Nils Fearnley og Frederik Gregersen (TØI) 

• TBA 
Felles spørsmålsrunde og diskusjon 
 

   
 
13.15-13.30 Oppsummering og takk for i år  

  
 

13.30  Slutt for dagen 
 


