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Side 2

Hva er sømløshet i rutestrukturplanlegging?
• Tiltak for at kollektiv skal opptre som enkelt og effektivt for
potensielle passasjerer
• Viktig for å øke konkurransekraften versus bil
- Høy frekvens og dermed lav ventetid ved bytte
- Legger til rette for enkle bytter
- Prioritere fremføringshastighet for buss for å sikre forutsigbarhet
- Legger til rette for multimodalitet
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Multimodalitet/MaaS
• Multimodalitet kan være integrasjon av:
-

Innfartsparkeringer
Annen kollektiv (tog, buss, båt etc)
Bysykkel, sykkelstativ, sparkesykler, sykkelhotell etc
God infrastruktur for fotgjengere og syklister
Godt vente-miljø (busskur, terminal, knutepunkt)
Fokus på universell utforming og gjøre bytter enkle og effektive gjennom informasjonssystem og
infrastruktur

• De fleste kollektivreisende i Norge går til bussen
• Multimodale sømløse reiser kan komplimentere et allerede eksisterende rutetilbud
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En casestudie
▪ Stavanger - Bussvegen
▪ Hamar - Ruteendring

Bildet er hentet fra: https://www.colourbox.com
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Funn basert på teori,
dokumentstudier og intervjuer med
planleggere
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Litt teori
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Den lokale fysiske konteksten kan påvirke mulighetene vi har til å designe
rutestrukturen på en spesiell måte.

Kontekst
•
•
•

Lokalisering
•
•
•

Sentralt
Suburban
Usentralt

Bystørrelse
Bystruktur
Eksisterende og
planlagt

Mål
Politikk
Økonomi
Organisering
Kunnskap
Makt

Dimensjon
•
•
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Befolkningstetthet
Besøk og
arbeidsintensive
funksjoner

Lokalisering av ruter kan være basert på ulike mål:
(Walker, 2008)

Adapted from Walker, 2008

Mål om lønnsomt og effektivt nettverk (Patronage)
Ruter blir lagt i områder med høy populasjonstetthet.
Økt flatedekning (Coverage policy) Ruter kan også
lokaliseres i et område for å imøtekomme et spesielt
behov
Alle skal få et så likt tilbud som mulig (Equity policy)
Ruter kan også distribueres på en slik måte at alle
områder får et likt tilbud
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Ulike typer rutestruktur
(McLeod, 2017)

•
•
•

•
•

Få eller ingen byttepunkter
Et mål å gi et byttefritt
tilbud
Som regel veldig lav
frekvens
Mange linjer
Få linjer per rute

•

•

Alle ruter går til eller
gjennom sentrum (og
passer kun for reiser via
sentrum)
Kan være høyere
frekvens I sentrale
områder hvor linjer
møtes og går langs
samme rute

•

Mulighet til å bytte ved
spesifikke byttepunkter
ved spesifikke tider

•

Også kjent som
“Squaresville” (Mees,
2000)

•

Reduserer og
konsentrerer
bytteaktivitet

•

Skal gi tilgang på flest
mulig destinasjoner ved
å tilrettelegge for enkle
og effektive bytter (høy
frekvens/lav ventetid en
forutsetning
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Ulike by-størrelser og mulighet for nettverkseffekt
(Figur og anbefalinger er Hentet fra Nielsen & Lange, 2008, Nielsen, Nelson, & Mulley, 2005 )

▪ Det er bare veldig store byer som kan oppfylle de kravene som må møtes for å nå en “Squareswille” standard hvor selve
rutestrukturen legger opp til sømløse reiser gjennom raske effektive bytter.
▪ I mellomstore byer (100 000-200 000 innbyggere) er det anbefalt å lage ruter som gir en mulighet for å reise uten å måtte
reise igjennom sentrum, f.eks ved å lage tverrgående linjer og skape effektive nettverk med effektive bytter
▪ I små byer(100 000 innbyggere) anbefales det bytte i sentrum for pendelruter som knytter sentrum med suburbane områder
da etterspørselen ofte er for lav for veldig høy frekvens i små byer
▪ I enda mindre byer kan man dannet et nettverk ved å koordinere tidstabellen for regionale ruter med lokale ruter
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Frekvens
McLeod et al. (2017), Nielsen & Lange (2008), Nielsen & Lange (2016)

▪ En høy frekvens er en viktig forutsetning for
sømløshet
▪ Overgangen fra faste rutetider til et sømløst
tilbud (glem rutetabellen) antas å være ved cirka
6-12 avganger per time

▪ Akseptabel ventetid kan variere I henhold til hva
lokalbefolkningen er vant til

Nielsen & Lange (2008)
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Bussvegen (Stavanger)
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Bussvegen i Stavanger
▪ Hovedakser med høyfrekvente pendelruter, materuter med “akseptabel ventetid” for å komme
så nært nettverkseffekten som mulig
▪ Prioritert plass for kollektiv i hovedtraseer

▪ Effektiv og høy frekvens i hovedtraseer
▪ Tilgjengelig i områder med høy etterspørsel
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Hva begrenser de mulige positive effektene av
Bussvegen?
• Det er vanskelig å tilby høy frekvens til områder hvor kundegrunnlaget er lite og
bebyggelsen er spredt
• Flatedekning viker noe for høyere frekvens og bedre tilbud hvor etterspørsel er størst
• Vanskelig å si at det er en nettverkseffekt/sømløshet i traseer hvor frekvensen er
lavere og ventetiden lengre

• Ved bytte til prioriterte traseer vil nok passasjerer oppleve en sømløshet/ «glemme
rutetabellen», men det er lengre ventetid på vei hjem
• Bilen har relativt god tilgjengelighet i noen områder
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Stavanger og sømløshet
• Det er tatt grep for å få til sømløse reiser der hvor det er mulig
• Rutestrukturen er lagt i de mest populasjonstette områdene med utgangspunkt i
mål om økt bruk av buss. Det gir også et mer kostnadseffektivt system.
• Lav ventetid ved definerte byttepunkter for å i større grad oppnå en
«nettverkseffekt»/sømløshet
• Ventetiden er lavest når man skal bytte til de mest høyfrekvente tilbudene,
jobbes lokalt med å øke mobiliteten ellers
• Nettverkseffekt i begrepets rette forstand er vanskelig å oppnå i medium-store
byer og kan ikke sammenlignes med nettverkseffekten man har mulighet til å
oppnå i veldig store byer (Squaresville)
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Ruteendring (Hamar)

Kartet er lånt fra en presentasjon av Hedmark trafikk
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Ruteendringen i Hamar
▪ Prioritert områder med høy etterspørsel og forlenget ruter for å nå pendlerne

▪ Rutestrukturen er forenklet og man har fått en høyere frekvens og mindre ventetid på grunn av
det
▪ Pendelruter gjennom sentrum (gir også høy frekvens sentralt)

▪ Tilpasset regionale ruter (tog og buss) og legger til rette for lav ventetid
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Hva begrenser de mulige positive effektene av
Ruteendringen?
• I henhold til teori kan man si at det oppstår en nettverks effekt (7,5 min ventetid, 4
avganger i timen), med enda høyere frekvens sentralt hvor flere linjer møtes
• Samtidig har ikke rutestrukturen en “nettverksform” og tettheten er relativt lav utenfor
sentrum, noe som gjør det vanskelig å øke frekvensen ytterligere
• Bilen har svært god tilgjengelighet i Hamar
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Hamar og sømløshet
▪ Rutestrukturen er lagt i de mest populasjonstette områdene med utgangspunkt i mål
om økt bruk av buss og et mer kostnadseffektivt system
▪ Forenklet rutestruktur og økt frekvens sikrer lavere ventetid
▪ Det er vanskelig å snakke om sømløse reiser i hele systemet når vente-tiden er
lenger enn 10 minutter på noen linjer, men samtidig viser både teori og funn at «alt er
relativt»

▪ Sømløse bytter mellom lokale busser og tog inn til Oslo (i Hamar) er hensyntatt i
planleggingen og gir et godt grunnlag for multimodale reiser i regionen. Det er også
høy andel syklister og fotgjengere i sentrale områder i Hamar by.
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Basert på funnene fra denne
case studien og hva vi vet
om sømløse reiser:

Hvordan kan
rutestrukturplanlegging
støtte opp under sømløse
reiser i små og mellomstore
byer?

Bildet er hentet fra: https://www.colourbox.com
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Rutestruktur og sømløshet
▪ En rutestruktur som gir (kunde)grunnlag for høy frekvens, lav ventetid og
effektive, enkle bytter kan bidra til sømløshet
▪ Det er høyt prioritert i case-byene å få til høy frekvens og effektive bytter i den
grad arealbruk, kundegrunnlag og økonomiske hensyn legger til rette for dette
– det utelater en del områder på grunn av spredt bebyggelse, disse områdene
er ofte bilbaserte

▪ Det er mulig at multimodalitet kan gi passasjerer en følelse av at tilbudet har
en større flatedekning dersom bytte mellom ulike transportmidler og
fasiliteter/infrastruktur ved holdeplass gjør dette enkelt
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Kommentarer og spørsmål?

egs@toi.no

Side 24

Litteratur (foreløpig)

Research Part A: Policy and Practice, 74, 1-13.
Innlandet County. (2019). Land use and transport strategy for Mjøsbyen (2019). Innlandet Retrieved
Aarhus, K. (2000). Office location decisions, modal split and the environment: the ineffectiveness of from https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/01/horingsutgave-areal-og-transportstrategiNorwegian land use policy. Journal of transport geography, 8(4), 287-294.
for-mjosbyen-januar-2019.pdf
AtB. (2016). Future route structure with Metrobus in Greater Trondheim 2019-2029. Retrieved from Khalaj, F., Pojani, D., Sipe, N., & Corcoran, J. (2020). Why are cities removing their freeways? A
Trondheim: https://www.atb.no/getfile.php/132275systematic review of the literature. Transport Reviews, VOL. 40(NO. 5), 557-580.
1509446099/Rapporter/AtB_Framtidig_rutestruktur_2019-2029_Sammendragsrapport_13.05.16.pdf Kolumbus. (2019). Shared powerpoint presentation on local public transport planning (Unpublished).
AtB. (2019a). Bus lines map. Retrieved from https://www.atb.no/getfile.php/1316513Kolumbus. (2020). Public transport in Rogaland live map. Retrieved from
1574255073/Linjekart_2019/AtB_linjekart%20august%202019.pdf
https://www.kolumbus.no/reise/kart/sanntidskart/?c=58.963300,5.718900,15&lf=all&vt=bus,ferry
AtB. (2019b). Transit in Trondheim - Bus lines timetable. Retrieved from
McLeod, S., Scheurer, J., & Curtis, C. (2017). Urban public transport: planning principles and
https://www.atb.no/2019/linjer/
emerging practice. Journal of Planning Literature, 32(3), 223-239.
Bayer, S. B. (2018). RVU Haugalandet 2017 (2018/254). Retrieved from
Mees, P. (2000). A very public solution: Transport in the dispersed city.
https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearchmiljopakken.no. (2016). The superbus is getting closer (Map Metrobus route structure). Retrieved
xmlui/bitstream/handle/11250/2631072/Rapport%20IRIS%202018from https://miljopakken.no/nyheter/superbussen-naermer-seg
254_RVU%20Haugalandet%202017%20Pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Nielsen, G., & Lange, T. (2008). Network design for public transport success–Theory and examples.
Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry, 12(2), Norwegian Ministry of Transport and Communications, Oslo. Retrieved from
219-245.
http://civitas.no/assets/nielsenlangethredbo10paper.pdf
Flyvbjerg, B. (2007). Policy and planning for large-infrastructure projects: problems, causes, cures. Nielsen, G., Nelson, J. D., & Mulley, C. (2005). Public transport: planning the networks: HiTrans.
Environment and Planning B: Planning and Design, 34(4), 578-597.
norgeskart.no. Retrieved from
Hedmark County. (2009). County sub-plan for coordinated environmental, area and transport
https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=4&lat=6834991.96&lon=52715
development (SMAT) in 6 cities and towns and 2 business areas in the Hamar region 2009-2030.
7.31&drawing=Fua0JHYBSvBDp6jnoF9t
Hedmark (Now Innlandet) Retrieved from https://www.mjosbyen.no/wpNRA. (2018). Designguide for the Bus road Version 3 / May 2018 * precise * often * comfortable *.
content/uploads/2018/02/fylkesdelplan-for-samordnet-miljo-areal-og-transportutviklingen-smat.pdf
Rogaland Retrieved from https://www.rogfk.no/_f/p1/id64f474b-b5b0-4db3-b985Hedmark County. (2012). Regional Transport Plan Hedmark County Municipality 2012-2021 (2012) fe9343826a37/formingsveileder-busssveien.pdf
Hedmark (Now Innlandet): Hedmark County Retrieved from https://innlandetfylke.no/_f/p1/i5e2b6873-NRA. (2019). National Travel Survey 2018. Retrieved from
57e0-4e42-93cb-480961287f85/regional-samferdselsplan-2012-2021.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/2674990/binary/1361215?fast_title=N%C3%B8kkelrapport+R
Hedmark County. (2017). Action plan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 Retrieved from
eisevaneunders%C3%B8kelsen+2018+-+november+2019.PDF
https://innlandstrafikk.no/_f/p4/i1f7f9a86-fb12-4592-83a1-b3dd7e9c9c7e/tiltaksplan-for-hedmarkNæss, P. (2006). Urban structure matters: residential location, car dependence and travel behaviour:
trafikk-fkf-2018-2021-for-trykking.pdf
Routledge.
Hedmark Trafikk. (2018). Shared powerpoint presentation on local public transport planning
Næss, P., & Jensen, O. B. (2004). Urban structure matters, even in a small town. Journal of
(Unpublished).
Environmental Planning and Management, 47(1), 35-57.
Hrelja, R. (2011). The tyranny of small decisions. Unsustainable cities and local day-to-day transport
planning. Planning Theory & Practice, 12(4), 511-524.
Hrelja, R. (2015). Integrating transport and land-use planning? How steering cultures in local
authorities affect implementation of integrated public transport and land-use planning. Transportation

25

Side

Næss, P., Strand, A., Wolday, F., & Stefansdottir, H. (2019). Residential location, commuting and nonWalker, J. (2008). Purpose-driven public transport: creating a clear conversation about public transport
work travel in two urban areas of different size and with different center structures. Progress in Planning, goals. Journal of transport geography, 16(6), 436-442.
128, 1-36.
Rogaland County. (2014). The public transport service in Stavanger, Sandnes, Sola and Randaberg from Annen faglitteratur/Rapporter (fremtredende i denne PP- presentasjonen)
2016-2021. Rogaland: County of Rogaland Retrieved from https://docplayer.me/2628121-Rutetilbudet-iHva er bra kollektivtransport?
stavanger-sandnes-sola-og-randaberg-fra-2016-og-2021-horingsutkast-mai-2014.html
Nilsen (xxxx) 79 råd og vink
Rogaland County. (2017a). Principles for planning of public transport in urban areas - main report.
Retrieved from Rogaland: https://www.rogfk.no/_f/p1/i97ac5e2d-4403-41e1-9991Byttepunkter for sømløse kollektivnett
3d86ac344d7e/prinsipper-for-planlegging.pdf
byttepunkter-for-somlose-kollektivnett.pdf (civitas.no)
Rogaland County. (2017b). Regional land use and transport plan in Haugalandet. Retrieved from
https://www.rogfk.no/_f/p1/i8698f8ed-c5c1-462c-90c6-1a5dfcd41312/areal-og-transportHva slags areal og transportplanlegging støtter opp under kollektivtransportens konkurransekraft i
haugalandet_2017.pdf
små og store byer?
Rogaland County. (2018a). Action program for public transport in Rogaland 2018-2023. Rogaland County Tennøy et al (2017) Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer.
Retrieved from https://www.rogfk.no/_f/p1/i8d8b4a50-1f15-422c-98b8-e2781f440a1d/handlingsprogram- TØI Rapport 1593b/2017
for-kollektivtrafikken-1.pdf
Rogaland County. (2018b). Case description: The route service in Haugalandet from 2020 Archive case Network design for public transport success–Theory and examples. Norwegian Ministry of Transport
no: 18/21985-1 Serial no: 70693/18 Retrieved from
and Communications, Oslo. Nielsen, G., & Lange, T. (2008). Retrieved from
Rogaland County. (2019). Regional Plan for Jæren 2050: Joint plan for a sustainable and changeable
http://civitas.no/assets/nielsenlangethredbo10paper.pdf
region. Rogaland county Retrieved from https://www.rogfk.no/_f/i82081179-7a60-4bd0-9702a4ed2f70d380/rgeionalplan-jaren-2050-vedtatt-12062019.pdf
Skartland, E.-G. (2021). How interventions in master plans affect public transport competitiveness versus Public transport: planning the networks: HiTrans. Nielsen, G., Nelson, J. D., & Mulley, C. (2005).
cars: a case study of two small and two medium-sized city regions. Urban, Planning and Transport
Research, 1-31. doi:https://doi.org/10.1080/21650020.2020.1862701
Purpose-driven public transport: creating a clear conversation about public transport goals Walker,
SSB. (2017). Retrieved from https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/50da5a9c-81d5-4151-8a9fJ. (2008).
c65ab8934e44
SSB. (2020). Retrieved from https://www.ssb.no/statbank/table/04859/
Bilder og figurer
SSB. (2021). Retrieved from (https://kart.ssb.no/)
www.colorbox.com
Tennøy, A., Tønnesen, A., & Gundersen, F. (2019). Effects of urban road capacity expansion–Experiences www.bussveien.no
from two Norwegian cases. Transportation research part D: transport and environment, 69, 90-106.
Presentasjon Hedmark Trafikk
Trondheim Municipality. (2016). Route selection for Metrobus Case presentation - archive case 16/7302, Presentasjon Kolumbus
73454/16 Case presentation Archive item: 16/7302
Trøndelag County. (2018a). Sub-strategy Mobility 2019-2030 Trøndelag Retrieved from
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/fc9d036bdb1345cda1086cf6a1e10b16/delstrategimobilitet.pdf
Trøndelag County. (2018b). Sub-strategy Road 2019-2030. Trøndelag Retrieved from
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/veg/delstrategi--veg-til-web-komprimert.pdf
Urbanet Analyse. (2018). Reisevaner i Mjøsbyen og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling
(104/2018). Retrieved from https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2018/03/ua-rapport104_2018_reisevaner-i-mjosbyen.pdf

Intervjuer med anonyme praktiserende fra:
Fylke

Kommune

Busselskap

Case (prosjekt)

Rogaland
Rogaland
Trøndelag
Hedmark

Stavanger
Haugesund
Trondheim
Hamar

Kolumbus
Kolumbus
AtB
Hedmark trafikk

Bussvegen
Ruteendring
Metrobuss
Ruteendring
Side 26

