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Stratmod: Videreutvikling av 
transportmodeller til et strategisk 
beslutningsverktøy 

• Prosjekt i samarbeid med Urbanet Analyse, NTNU, VTI, Ruter, 

Vegdirektoratet og Jernbaneverket

• Utnytte nye datakilder for å beskrive ulike kvaliteter i 

transportsystemet og benytte disse i et overordnet plan- og 

beslutningsverktøy



Nye data for kollektivtrafikk

• Spørringer mot Ruters sanntidssystem

• Logg fra Ruters sporingssystem



Ruters sanntidssystem

• Programmerbart via API

• Spørring om alternative ruter mellom to punkt til gitt tidspunkt

• Forventet ankomst og avgang for ruter fra holdeplass

• Indikator om belegg for ankommende busser (0-20-40-60-100%)

• Ikke mulig å følge et kjøretøy

• Ingen historiske data



Typisk resultat fra sanntidssystem

Brugata 09:21:16

11 Majorstuen 09:21:00 Ankommer: 09:21:26 Forsinket: 0:00:26 

30 Bygdøy via Bygdøynes 09:18:00 Ankommer: 09:21:26 Forsinket: 0:03:26 

34 Ekeberg hageby 09:18:00 Ankommer: 09:21:33 Forsinket: 0:03:33 20% full 

17 Rikshospitalet 09:21:00 Ankommer: 09:21:46 Forsinket: 0:00:46 

31 Tonsenhagen 09:22:00 Ankommer: 09:21:56 Forsinket: -0:00:04 0% full

17 Sinsen-Grefsen stasjon 09:18:00 Ankommer: 09:23:08 Forsinket: 0:05:08 

30 Nydalen 09:24:00 Ankommer: 09:24:51 Forsinket: 0:00:51 0% full 

31 Fornebu 09:25:00 Ankommer: 09:25:00 Forsinket: 0:00:00 20% full 

12 Majorstuen 09:24:00 Ankommer: 09:25:24 Forsinket: 0:01:24 

13 Storo-Grefsen stasjon 09:24:00 Ankommer: 09:25:53 Forsinket: 0:01:53 Trikk 13: Buss for trikk Jar - Lilleaker



Logg fra Ruters sporingssystem

• Database som inneholder alle stopp for alle transportmiddel

• Planlagt og faktisk ankomst/avgang 

• Antall av- og påstigninger for buss og trikk

• Kobling til database over kjøretøy med kapasitetstall

• Vi har fått bruke data fra mars og april 2015.



ANALYSE AV HISTORISKE 
KOLLEKTIVDATA



Forsinkelse langs rute



Forsinkelse på holdeplass



Sannsynlighet for forsinkelse



Antall passasjerer i gjennomsnitt 
(28 sitteplasser)



Trengsel over døgnet



Forsinkelser grunnet av-påstigning?



Forsinkelser grunnet av-påstigning?



Sannsynlighet for forsinkelse 
grunnet av- og påstigninger



TRENGSEL OG 
FORSINKELSE I 
RUTEPLANLEGGER



Hva om vi lager en ruteplanlegger som:

• Foreslår bytter som du faktisk rekker?

• Foreslår rute med ankomsttid slik at du 

rekker noe veldig viktig?

Foto: groruddalen.no



OpenTripPlanner

• Open-source ruteplanelgger

• Benyttes av Ruter i sin 

ruteplanlegger for publikum 

(web,app)

• Alle ruter tilgjengelig på 

GTFS-format fra labs.ruter.no 

(tusen takk!)



Modifisert OpenTripPlanner (OTP)

• Vi legger inn gjennomsnittlig forsinkelse

• Vi legger inn gjennomsnittlig belegg

• Ruteplanleggeren returnerer:

• Forslag til reiseruter hvor vi rekker bytter (i gjennomsnitt)

• Reisetid med gjennomsnittlig forsinkelser

• Gjennomsnittlig forsinkelse

• Gjennomsnittlig trengsel på ruta



Reiseforslag uten forsinkelse



Reiseforslag med forsinkelse
1 minutt senere avgang 7 minutt senere ankomst



Resultat fra modifisert OTP
"proposalsString" : [ 

[ 
"Gå i 22.83 minutter fra (59.90384, 10.737958) til (59.9098046, 10.7222094).", 
"Ta buss linje 21 mot Helsfyr T i 3.00 minutter fra Bryggetorget til Lapsetorvet.", 
"Gå i 6.63 minutter fra (59.9151575, 10.7173891) til (59.914966, 10.711764)."

], 
[ 

"Gå i 13.77 minutter fra (59.90384, 10.737958) til (59.911606, 10.7327832).", 
"Ta buss linje 54 mot Aker brygge i 2.00 minutter fra Rådhuset til Dokkveien.", 
"Gå i 16.28 minutter fra (59.912191, 10.7272157) til (59.914966, 10.711764)."

], 
[ 

"Gå i 2.05 minutter fra (59.90384, 10.737958) til (59.9034391, 10.7404932).", 
"Ta buss linje 60 mot Tonsenhagen i 4.00 minutter fra Vippetangen til Jernbanetorget.", 
"Ta buss linje 54 mot Aker brygge i 10.00 minutter fra Jernbanetorget til Bryggetorget.", 
"Ta buss linje 21 mot Helsfyr T i 3.00 minutter fra Bryggetorget til Lapsetorvet.", 
"Gå i 6.63 minutter fra (59.9151575, 10.7173891) til (59.914966, 10.711764)."

]
],
"proposalDurations" : [ 

1948, 
1923, 
1541

],



Resultat fra modifisert OTP
{

"lineName" : "21",
"from" : {

"lat" : 59.9098046,
"lon" : 10.7222094,
"id" : "1:3010090",
"name" : "Bryggetorget"

},
"vehicleType" : "buss",
"headsign" : "Helsfyr T",
"to" : {

"lat" : 59.9151575,
"lon" : 10.7173891,
"id" : "1:3010112",
"name" : "Lapsetorvet"

},
"stageType" : "vehicle",
"duration" : 180,
"delay" : 20,
"crowding" : 0.830000

},



Hva kan vi bruke dette til?

• Noe for Ruter sin publikumstjeneste?

• Trengsel og forsinkelser på aggregert nivå skal benyttes direkte i 

Stratmod

• Validering av transportmodellene

• Av- og påstigninger

• Kjøretider

• Ventetider



Teknologi for et bedre samfunn


