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Hva er sømløshet i rutestrukturplanlegging?
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• 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
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• 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
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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.
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Kontekst
• Bystørrelse

• Bystruktur

• Eksisterende og 

planlagt

Lokalisering 
• Sentralt 

• Suburban

• Usentralt

Dimensjon
• Befolkningstetthet

• Besøk og 

arbeidsintensive 

funksjoner

Mål

Politikk

Økonomi

Organisering

Kunnskap

Makt
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Lokalisering av ruter kan være basert på ulike mål:
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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

(Walker, 2008)

Adapted from Walker, 2008
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Ulike typer rutestruktur
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(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

• Reduserer og 

konsentrerer 

bytteaktivitet

• Også kjent som 

“Squaresville” (Mees, 

2000)

• Skal gi tilgang på flest 

mulig destinasjoner ved 

å tilrettelegge for enkle 

og effektive bytter (høy 

frekvens/lav ventetid en 

forutsetning



Side

Ulike by-størrelser og mulighet for nettverkseffekt

▪ 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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(Figur og anbefalinger er Hentet fra Nielsen & Lange, 2008, Nielsen, Nelson, & Mulley, 2005 )
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Frekvens

▪ 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

12

McLeod et al. (2017), Nielsen & Lange (2008), Nielsen & Lange (2016) 

Nielsen & Lange (2008)
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Bussvegen (Stavanger)
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Bussvegen i Stavanger
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▪ 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?
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• 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
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• 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)
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Kartet er lånt fra en presentasjon av Hedmark trafikk
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Ruteendringen i Hamar
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▪ 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



Side

Hva begrenser de mulige positive effektene av 

Ruteendringen?
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• 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?
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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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egs@toi.no
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Kommentarer og spørsmål?
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