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INTRODUKTION TIL MULTISKIFTET
Multiskiftet er et mobilitetsknudepunkt – et busstoppested eller en 
terminal der tilbyder ekstra services og funktioner til de rejsende og 
andre der benytter stedet.

Multiskiftet er en nytænkning af de behov, som passagerne i den 
kollektive transport har til både mobilitet og services ved et stoppested. 
Herved forbindes transportservicen med den lokale virkelighed.

Multiskiftet er det moderne bud på det lokale forsamlingshus og tilbyder 
– ud over mulighederne for at skifte mellem transportmidler – et rum for 
at ordne praktiske gøremål, benytte stedets servicefaciliteter og/eller 
aktiviteter.

Et attraktivt skift
Stoppesteder og andre trafikale knudepunkter er muligheden for at 
binde den konventionelle kollektive trafik sammen med nye mobilitets-
former som fx bycykel og delebiler. Og dermed understøtte first- og last 
mile til den kollektive trafik. Men synliggør også de mange alternativer 
til privatbilen som et bredt mobilitetsudbud kan være.

Gode skifteforhold i den kollektive trafik, såvel som mellem denne og de 
nye mobilitetsløsninger gør den kollektive trafik til et mere attraktivt 
alternativ til bilen for pendlere og erhvervsrejsende. Og lokale 
mobilitetsknudepunkter samler beboernes mobilitetstilbud, og synliggør 
bussen og toget som det, der binder området sammen med om-
verdenen.

Kvaliteten af et busstoppested er mere end ventetiden og muligheden 
for at sidde ned. Gode skift er væsentlige for en god samlet rejse-
oplevelse og gør den kollektive trafik mere attraktiv for kunderne.

Ved at kombinere traditionelle stoppesteder og busterminaler med nye 
funktioner, tværgående servicetiltag og lokale aktiviteter for eksempel 
indenfor sundhed, sociale og kommercielle aktiviteter såsom caféer 
eller butikker, kan busstop og terminaler opnå en attraktionsværdi, som 
i sig selv kan tiltrække både lokale beboere og de som blot opholder sig 
i forbindelse med et skift.

I byen, i forstaden og på landet
For Movia er målet at løfte viden og erfaringer til et sæt retningslinjer og 
servicemål i forhold til forskellige typer af skiftesteder, til gavn for lokale 
projekter i kommunerne i Movias område.

Multiskiftet er for alle størrelser af skiftesteder, og metoden til at vurdere 
et stoppested og udviklingspotentialerne kan bruges i alle geografier. 
Sammen med Ballerup, Brøndby, Frederikssund, København, 
Rudersdal og Odsherred kommuner har Mobilitet udviklet konkrete 
idéer for udvalgte stoppesteder i kommunerne. Eksemplerne beskriver 
forskellige typer af steder, både hvad angår geografi og mængden af 
brugere.
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HVORDAN BRUGER DU GUIDEN
Med guiden kan du sætte rammen for udviklingen af et stoppested fra 
at være et busstoppested til at blive et multiskift. Transformationen af 
det eksisterende tager udgangspunkt i mulighederne i nærmiljøet og de 
eksisterende funktioner på stedet. Der er tre trin i den proces. 
Multiskiftet hjælper med de to første.

Første trin – ud i virkeligheden. Start med at kortlægge hvordan det 
ser ud i dag – se kapitlerne om Transportmuligheder ved multiskiftet 
og Meningsfuld ventetid – side 7 til 13. Det er en god idé at starte 
med at tage ud og kigge på stoppestedet og nærområdet, og opleve 
stemningen, lydniveauet og adgangsvejene.

Sidste side i guiden indeholder et vurderingsark. Det er beregnet til at 
tage med i felten når et stoppested skal vurderes.

Andet trin – udviklingsplanen. Efter vurderingen af hvilke funktioner 
der er til stede i dag, kan den næste del af guiden anvendes som et 
inspirationskatalog over funktioner og aktiviteter, som kan komme i spil i 
det konkrete tilfælde – se afsnittet om opgradering af multiskiftet fra 
side 15 og frem.

Tredje trin – fra plan til virkelighed. Multiskiftguiden hjælper dig ikke 
med at vække planen til live. Det er for stedsspecifik en opgave til at 
den kan løses med en guide. Men du skulle nu gerne stå et sted hvor 
det er blevet tydeligt hvad der skal til for at udvikle det nye multiskift.

Bemærk at guiden er ikke tænkt som et redskab til prioritering af 
stoppesteder, der gives altså ikke en score der kan beskrive om et 
stoppested er bedre end et andet. Men ved at anvende vurderings-
metoden på et antal stoppesteder kan det tydeliggøres hvor 
udviklingspotentialet er størst.
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TRANSPORTMULIGHEDER VED MULTISKIFTET
Skiftestededes lokalisering og forbindelse til den lokale transport-
infrastruktur har betydning for hvilke muligheder der er for at udvikle 
stoppestedet. Hvilke transportmuligheder er der på stedet? Hvilket 
opland har stoppestedet? Ligger det i et boligområde hvor rejsen 
starter, eller er det primært et sted hvor der skiftes mellem forskellige 
transportformer? Stedets funktion i dag er relevant for hvilke løsninger, 
der vil løfte stedet og bidrage til at forbedre mobiliteten lokalt.

I forhold til det opland skiftestedet betjener – og de muligheder der er 
for fremadrettet, at øge mobiliteten lokalt – bruges skemaet som en 
tjekliste til at beskrive transportmulighederne som de ser ud i dag, og 
identificere hvilke udviklingsmulighederne.

Skemaet er opdelt i tre hovedgrupper af transportmidler: Kollektive 
transportmidler, transportmidler der deles eller lejes og private 
transportmidler. Hver gruppe kan noget forskelligt, og det er i samspillet 
mellem disse at det gode multiskift opstår.

Kollektiv transport
De kollektive transportmidler er kernen i multiskiftet. Jo flere kollektive 
transportmuligheder der er på stedet, des flere vil også benytte stoppet 
som skiftested mellem de kollektive transportformer. Det i sig selv gør 
det vigtigt at tilbyde mulighed for en god og meningsfyldt ventetid.

Deleøkonomisk transport
De deleøkonomiske transportformer vinder frem og tilføjer et helt nyt 
niveau af mobilitetsmuligheder. Men hvilke der er behov for ved det 
konkrete stoppested, afhænger i høj grad af oplandet, der kan for 
eksempel være et større behov for adgang til en delebil i et bolig-
område end i de centrale byområder.

Private transportmidler
For så vidt angår kombinationsrejser med private transportformer, 
handler det primært om at understøtte det gode skift – er der for 
eksempel parkeringspladser nok, i en stand og udformning, der opfylder 
passagernes forventninger. Samt om de er placeret de rigtige steder i 
forhold den videre rejse.

Skemaet bruges til at beskrive hvilke transportmidler der er adgang til 
ved skiftestedet. Antallet af skiftemuligheder og mængden af 
passagerer er vigtige indikatorer for hvilke potentialer der er for den 
videre udvikling af stedet.

KOLLEKTIV TRANSPORT Linjer Frekvens
Antal 
påstigere

⃝ Bus
⃝ Lokaltog
⃝ Tog
⃝ Metro
⃝ Letbane

PARKERINGSPLADSER Antal 
overdækkede

Antal 
uoverdækkede

Mulighed for 
opladning

⃝ Cykel
⃝ Bil

DELE-TRANSPORTMIDLER Antal pladser

⃝ Delebilspladser
⃝ Samkørsels-/blafferstop
⃝ Adgang til bybiler
⃝ Adgang til by-/lånecykler
⃝ Taxaplads
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MENINGSFULD VENTETID
For at udvikle et busstoppested til et multiskift er det nødvendigt at gøre 
sig klart hvad der er af muligheder i dag. Det gælder transport-
mulighederne, men også skiftemuligheder, muligheder for at ordne 
gøremål undervejs, eller kunne bruge skiftetiden fornuftigt, er med til at 
skabe et attraktivt og behageligt skift.

Vurderingshjulet
Til det formål introduceres vurderingshjulet som et redskab, der 
hjælper med beskrive, hvilke funktioner og kvaliteter et stoppested og 
området omkring besidder i dag.

Vurderingshjulet er med til at tydeliggøre områdets styrker og svag-
heder, og giver retning for udvikling af stedet, for at det kan nå sit fulde 
potentiale. Stedets svagheder synliggør potentielle funktioner, der kan 
optimere og forbedre stedet og skabe et velfungerende multiskift.

Hjulet er delt ind i tre kategorier. Hver kategori har fem temaer, der 
hver især beskriver elementer af stedets styrker og kvaliteter.

Hvert tema kan skaleres og opgraderes til det matcher stedets ambitio-
ner. Dette er illustreret på de følgende sider, hvor hvert tema er uddybet 
og illustreret med inspirationsbilleder.

Hjulets kategorier er med til at skabe tre overskrifter for en vurdering af 
det enkelte sted, men i virkeligheden vil mange af temaerne påvirke 
hinanden internt. Nye funktioner, som er med til at tiltrække nye 
brugere, vil eksempelvis samtidig øge tryghedsfølelsen. Det er derfor 
vigtigt at se på hjulet som en helhed og ikke som 15 enkeltstående 
tematikker.
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Kategorier
Det er her, i samspillet mellem de tre kategorier, at der bliver skabt 
mulighed for at skiftetid går fra at være ventetid til at blive nødvendig 
del at rejsen – fordi man kan mødes og ordne ærinder netop der.

Rammer og faciliteter dækker over de forhold omkring stoppestedet 
som vi kender i dag, busstoppestedets fysiske udformning, hvordan de 
fysiske rammer faciliterer den bedst mulige ventetid. Altså de nød-
vendige funktioner ethvert busstoppested bør indeholde. Som 
minimum, er det informationen om, hvilke busser der betjener stoppet, 
og afgangs-information. Også forhold som for eksempel ly og læ, 
siddepladser og belysning hører til her.

Servicetilbud er ekstrafunktioner i og omkring stoppestedet som giver 
passagererne mulighed for at ordne deres ærinder undervejs hvor 
rejsen alligevel er brudt af et skift. Det kan for eksempel være at de kan 
hente pakker, handle ind eller reparere deres cykel.

Beskrivelsen dækker praktiske faciliteter, bæredygtige tiltag, mulighed 
for reparation og vedligeholdelse, salgs- og servicefunktioner samt 
kommunikation om mulighederne i lokalområdet. Tilsammen er mulig-
hederne med til at skabe et multiskift, der kan andet og mere end blot 
være et sted, hvor man stiger på bussen.

Aktiviteter beskriver mulighederne for at fordrive ventetiden. Det kan 
for eksempel være ved at lægge op til fysisk udfoldelse, tankelege eller 
installationer der skaber en interessant sanseoplevelse. Der er mange 
muligheder for at tillægge busstoppestedet flere oplevelser, funktioner 
og services end der bliver tilbudt i dag.

Aktiviteterne har det til fælles at de alle bidrager til at skabe et multi-
funktionelt rum - et busstoppested der skaber merværdi for både 
brugeren og beboere i nærområdet og løfter stedets kvalitet.

Ly og læ
Ophold

Information
Trygge rammer

Lys

Praktiske faciliteter
Grønne rammer

Reparation og vedligehold
Detailhandel og service
Lokal kommunikation

Kreative
Fysiske

Kognitive
Sanselige
Interaktive

RAMMER OG 
FACILITETER

SERVICE-
TILBUD

AKTIVITETER
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RAMMER OG FACILITETER

Ly og læ
Det er essentielt at have ly og læ for vind og vejr. Er stoppestedet et 
sted hvor man starter rejsen, eller skifter transportmiddel er der behov 
for gode forhold der yder ly og læ.

Ophold
Gode forhold ved stoppestedet er vigtige for de som skal videre med 
bussen. Dårligt gående, gravide og børn skal kunne sidde ned og 
vente. Opholdet kan have mange udformninger alt efter om ønsket er at 
skabe intimitet, arbejdsplads, ro, et mødested med mulighed for social 
interaktion, events, eller andet.

Information
Information skal hjælpe passagerne til den bedste mulige rejse. Mange 
busstoppesteder har allerede information om rejsen via realtids-
information. En anden måde at skabe mere tryghed på er gennem mere 
information, om kommende afgange, om stedet, skiltning til nær-
liggende funktioner med videre.

Trygge rammer
Det er vigtigt at området opleves som trygt at færdes, og opholde sig i. 
Aktivitet er med til at skabe tryghed. Det kan for eksempel være andre 
rejsende, tilstødende bygninger med udsigt til busstoppestedet eller 
mange forbipasserende, eksempelvis i form af trafik.

Lys
Synlighed og god belysning er også vigtige parametre når det kommer 
til at føle sig tryg – særligt i aftentimerne. God belysning hjælper den 
rejsende til føle sig synlig og i fokus, samtidig med at det bliver nemt at 
overskue, hvad der sker rundt om.

Spejlinstallation Lys, urban funiture

Bænke Synlighed

Læ Landmark
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SERVICETILBUD
Praktiske faciliteter
Installationer og servicetilbud i forbindelse med busstoppestedet som 
opbevaring, toilet- og omklædningsfaciliteter og cykelparkering.

Grønne rammer
Fokus på en grøn udvikling gennem miljøvenlige servicefaciliteter. For 
eksempel genbrug, byttecentraler, alternative energiformer og 
beplantning.

Reparation og vedligehold
Reparation af cykler, opladning af mobiltelefon, og elcykel og/eller 
mulighed for, at kunne gøre dig selv klar til turen. Dette kan være alt fra 
gør-det-selv cykelværksted, spejle til soignering, opladerstation med 
videre.

Detailhandel og service
Stoppestedsnær lokalisering af både betalte og gratis services, giver 
mulighed for et udbytterigt skift, hvor den ventende kan få udrettet 
noget i ventetiden. Tilbuddene kan være alt fra indkøb og post-
funktioner til mere rejseorienterede services såsom optankning af 
rejsekort.

Lokal kommunikation
Kommunikation er en form for service, der både kan komme den 
rejsende, området og kommunen til gode. Kommunikationen kan være 
en mulighed for eksempelvis kommunen og lokale foreninger at komme 
i kontakt med beboere og besøgende. Reklamer, inspirationsboards 
eller afstemningsboards hører også til i denne kategori.

Biograf Bibliotek

Stoppestedsnære byfunktioner Lokal information

Integreret cykelparkering Lokal way finding
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AKTIVITETER
Kreative
En kreativ aktivitet opfordrer de besøgende til at tegne, male, bygge, 
skabe, eller helt at omdanne stedet. Dette kan være gennem analoge 
eller digitale redskaber.

Fysiske
Fysiske aktiviteter lægger op til, at de besøgende bruger deres kroppe 
gennem leg og sport. Dette kan for eksempel være i form af trænings-
redskaber, legepladser, klatrestativer med videre.

Kognitive
Kognitive aktiviteter indbyder til, at de besøgende bruger deres hjerner 
og gennem lege, spil eller udfordringer bliver aktiveret mentalt.

Sanselige
Stoppestedet kan også tilbyde forskellige installationer, der på den ene 
eller anden måde lægger op til sanselig stimulation og aktivitet. Det kan 
være en installation, hvor man kan lytte, eller selv skabe en lyd, en taktil 
oplevelse, hvor man kan røre et objekt, eller det kan være noget visuelt 
interessant.

Interaktive
Interaktive aktiviteter lægger op til interaktion mellem busstoppestedets 
besøgende. Det kan både være gennem leg, kreativ udfoldelse eller 
installationer, hvor brugeren påvirker omgivelserne eller andre brugere.

Klatrestativ Udsigtstårn

Rum, armgang Ophold og overblik

Afslapning Sansestruktur
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FUNKTIONSKATALOG
RAMMER OG FACILITETER SERVICETILBUD AKTIVITETER
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EN BÆREDYGTIG TILGANG
Tænk bæredygtighed ind i planlægningen af multiskiftet, Det være sig 
materialevalget og fornybare energikilder men også at man planlægger 
sine tiltag så de kan udvides – frem for udskiftes – hvis efterspørgslen 
viser sig større end forventet.

Vurderingshjulet introducerede tre overordnede kategorier. Det er 
muligt at tænke bæredygtighed ind i dem alle tre. I diagrammet til højre 
ses et inspirationskatalog over forskellige bæredygtige tiltag som kan 
implementeres i multiskiftene.

Bæredygtighed er ikke et emne som med rimelighed kan dækkes i 
denne sammenhæng, og er kun bragt på bane her som inspiration. 
Ønsker du at arbejde målrettet for et bæredygtigt multiskift, så læs 
mere på for eksempel Green Building Council Denmarks hjemmeside.1

Rammer og faciliteter – Oplysning og læring
I bæredygtig sammenhæng kan det eksempelvis handle om at strøm 
skabt af solceller i løbet af dagen bidrager til et oplyst og trygt miljø om 
natten, at der er mulighed for affaldssortering, eller tips til at ændre 
vaner.

Servicetilbud – Praktisk bæredygtighed
Ved at samtænke servicefaciliteter og skiftemuligheder i multiskiftet, 
samles en række praktiske faciliteter på et sted. Den øgede mulighed 
for at ordne sine gøremål ét sted medfører at det samlede 
transportbehov mindskes.

Aktiviteter – Et sundt liv
Aktiviteter såsom leg, træning og kognitive udfordringer er med til at 
skabe en sundere hverdag for brugerne af multiskiftet. Tænk både 
materialevalg, elementer der ikke kræver ekstern strøm samt 
muligheder for udvidelse ind fra start.

1 http://dk-gbc.dk/

http://dk-gbc.dk/


15

OPGRADERING AF MULTISKIFTET
I det følgende vises illustrative eksempler på, hvordan de enkelte tiltag 
kan udformes i forskellige skalaer. Eksemplerne er inspiration til hvad 
man kan gøre.

Hver af de tre kategorier er – som beskrevet i afsnittet meningsfuld 
ventetid – inddelt i fem temaer. Temaerne er udformet med forskellige 
designudtryk og kan i mange tilfælde tænkes på tværs. Funktioner, om-
fanget af transformationen og designudtryk kan kombineres.

For hvert tema er der beskrevet løsninger i tre forskellige skalaer og 
illustreret med eksempler. Hver illustration giver et bud på en løsning på 
et af vurderingshjulets 15 temaer. I praksis vil der typisk være flere 
mulige tiltag i spil, og derfor behov for løsninger, som kombinerer et 
antal tiltag.

Inspirationsbillederne på de følgende sider viser løsninger i tre mulige 
størrelser; small, medium eller large.

Small Den lille løsning anvendes når pladsen er trang, eller 
ved mindre multiskift.  
 

Small kan også være synonymt med diskret, for 
eksempel kan der være behov for at belysning ved et 
stoppested i en landsby, indarbejdes med respekt for 
stedets karakter

Medium Den mellemstore løsning for multiskift med et større 
passagerflow, eller for steder med udviklingspotentialer 
qua stedets lokale karakter.

Large Den store løsning kommer i spil ved de store multiskift 
og terminaler, men også ved pladsdannelser hvor de 
kan være med til at tiltrække lokale beboere, og dermed 
skabe mere liv omkring multiskiftet.
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Rammer og faciliteter
LY OG LÆ – Cylindere

S Ly i form af mindre pavilloner giver overdækning.
M Læ og privathedszoner skabes ved at tilføje pælevægge, som 

omkranser pavillonerne.
L Aflukkede cylinderinstallationer udført i glas. De aflukkede 

installationer med ly og læ kan opvarmes og tilføjes funktioner.

OPHOLD – Venteforhold
S Indretningen af læskærmen ændres. En ny indre struktur skaber 

intime siddepladser med fokus på mødet mellem mennesker.
M Rundt om busstoppestedet tilføjes en struktur, som indeholder 

andre muligheder for ophold.
L Strukturen bygges også i højden, hvori nye muligheder for 

ophold bliver mulige – for eksempel hængekøjer.

INFORMATION – Belægning og skiltning
S Belægning med kort, der giver besøgende en lokal orientering.
M Skiltning der viser vej til lokalområdets attraktioner.
L Informationsboards der giver en mere indgående viden om 

området.

TRYGGE RAMMER – Flader og søjler
S Transparente facader i stoppestedet, skaber bedre sigtbarhed.
M Spejlinstallation, som “spejler” folks adfærd.
L Livefeed skærme, som sender direkte fra andre multiskift 

busstop.
LYS – Belægning, lys og søjler

Ly og læ Ophold

S Lys i belægning kan oplyse og understrege bevægelsesforløb.
M Lyssøjler til at oplyse udvalgte områder/zoner, hvori potentielle 

funktioner kan placeres og bruges døgnet rundt.
L Højere lyssøjler placeret tæt bliver et landmark/lystårn, der kan 

ses fra afstand, men også oplyser området.
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Information Trygge rammer Lys



18

Servicetilbud
PRAKTISKE FACILITETER – Rammer og paneler

GRØNNE RAMMER – Bokse, søjler, vægge og 
tagbelægning

REPERATION OG VEDLIGEHOLD – Sættekasse, 
værkstedsvæg

DETAILHANDEL OG SERVICE – Belægning og søjler

LOKAL KOMMUNIKATION – Skiltning

2 Se Superskiftet – guide til gode skifteforhold mellem cykel og bus: 
https://www.moviatrafik.dk/superskift

Praktiske faciliteter Grønne rammer

S Cykelparkering giver flere busbrugere2.
M Skabe til opbevaring udformet som trappe der leder op til en ny 

etage.
L Rum til længerevarende ophold på 1. sal og toilet i stueetagen.

S Urtehaver.
M Regnvandsopsamling, mulighed for bæredygtige installationer 

såsom hydroponics.
L Solceller.

S Vedligehold i form af en boks med spejle, hvori man kan nette 
sig i skiftet fra cykel til bus.

M Gør-det-selv cykelværksted med cykelophæng, pumpe, værktøj 
med mere.

L Opladerstation (mobiltelefon, elcykler og –biler) og wi-fi.

S Kaffemaskine.
M Byttestation.
L Afhentning af pakker og post.

S Lokale nyheder og reklamer i busstoppet.
M Lokale nyheder uden på og omkring busstoppet.
L Kommunale nyheder og rum for events både i, uden på og rundt 

om busstoppet.

https://www.moviatrafik.dk/superskift
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Reparation og Vedligehold Detailhandel og service Lokal kommunikation



20

Aktiviteter
KREATIVE – Tegnevæg og wire

FYSISKE – Rammer, elementer og grafik

KOGNITIVE – Inspirationsvægge

SANSELIGE – Flader, søjler og inspiration

INTERAKTIVE – Lystårne

Kreative Fysiske

S Tegnevæg. Her kan besøgende udtrykke sig via tegning til 
glæde for dem selv og andre besøgende.

M Urbant musikinstrument. Her kan besøgende udfolde sig 
musikalsk, og skabe liv og glæde i den nære kontekst.

L String project er en kreativ installation, hvor besøgende med 
snore kan være med til at “designe” stedet.

S Legeplads med for eksempel vippe, gynge og hinkebane.
M Træningsfaciliteter for voksne.
L Hele strukturen forbindes og bliver både legeplads, 

træningsfaciliteter og forhindringsbane.

S Puslespils- og gådevægge. Udfordrer med gåder, puslespil, eller 
mulighed for at skabe et billede.

M Bogreol, her kan du aflevere/låne bøger og inspirere dig selv og 
andre.

L Inspirationsboard. Alt fra inspirerende citater, til historiske facts 
og udstillinger kan findes her.

S Højtaler med musik, behagelige lyde eller radio.
M Spejlinstallation som visuel installation.
L Installation med blomster og duftende eller spiselige planter.

S Ved berøring af den røde flade lyser det røde lystårn op.
M Ved berøring af de gule, blå eller røde flade lyser henholdsvis 

det gule, blå eller røde lystårn op.
L Rører flere besøgende alle flader på en gang, kan det store 

lystårn oplyses.
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Kognitive Sanselige Interaktive
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HVAD SKAL STOPPESTEDET TILBYDE
Movia udgav i 2013 Bussen holder – En vejledning til brug for 
vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder3. 
Vejledningen indeholder en beskrivelse og klassificering af 
stoppestederne i forskellige kategorier efter antal passagerer, 
beliggenhed (by, land, hovedgade mv.) og linjebetjening.

Stoppestederne er inddelt i følgende 5 typer:

• Landstoppested
• Større stoppested på landet og i mindre byer
• Bystoppested
• Bystoppested til meget benyttede linjer
• Stoppested til højklassede buslinjer

Disse fem er grupper er en meget overordnet generalisering. Der er 
naturligvis et utal af variationer og overgangsformer indenfor den 
enkelte gruppe.

Klassificeringen er brugt som grundlag for at fastlægge et serviceniveau 
for et givent stoppested, hvilket især bør ske på grundlag af passager-
optællinger ved de enkelte stoppesteder.

Minimumsanbefalinger til stoppesteder
Multiskiftet tilføjer et nyt lag af funktioner i tilknytning til stoppestedet og 
nærområdet. De følgende diagrammer beskriver hvordan de 
minimumsanbefalinger til serviceniveau, udstyr og indretning som 
Bussen holder beskriver tager sig ud i forhold til vurderingshjulet.

Læs mere om udformning af stoppesteder og serviceniveauer i forhold 
til geografi og passagerunderlag i Bussen holder.

3 Du finder Bussen holder her: https://www.moviatrafik.dk/media/3904/bussen-holder.pdf 

Landstoppested

Landstoppestedet er den 
stoppestedstype, hvor der er 
det laveste antal passagerer. 
Det findes typisk på landet 
og i de mindre byer og 
benyttes af 1 - 10 
passagerer pr. døgn.

Større stoppested på landet og i mindre byer

Denne type ligger 
centralt i de mindre 
byer, i tilknytning til 
forstadsbebyggelser 
og erhvervs-
områder, samt 
mindre krydsnings-
punkter med flere 
passagerer. Der er 
mellem 10 og 50 
passagerer pr. 
døgn.

https://www.moviatrafik.dk/media/3904/bussen-holder.pdf
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Bystoppested

Bystoppestedet ligger i 
tilknytning til tæt beboede 
områder, har et relativt stort 
opland samt et stort 
passagergrundlag. 
Stoppestedet kan også ligge 
i tilknytning til institutioner 
og industriområder, og 
serviceres typisk af A-, S- 
eller R-busser. Der er 
mellem 50 og 250 passager 
pr. døgn.

Bystoppested til meget benyttede linjer

Denne type ligger ved de 
større byers hoved-
færdselsårer, hovedgader 
og bycentre. De betjenes af 
A-, S- og R-linjer samt 
lokalbusser. Stoppestedet 
har ofte flere buslinjer, 
mange passagerer og 
hyppige afgange, og der 
kan især i myldretiderne 
være rigtig mange 
passagerer ved stoppe-
stedet. Fra 250 - 1.000 
påstigere pr. døgn.

Stoppested til højklassede buslinjer

Højklassede busløsninger 
kræver foruden god 
fremkommelighed også høj 
komfort og kvalitet ved 
stoppestedet. Stoppestedet 
skal indrettes til at servicere 
et stort antal passagerer i 
myldretiden, helt op til 
10.000 passagerer pr. 
døgn.
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VURDERINGSSKEMA

Stoppested:

KOLLEKTIV TRANSPORT Linjer Frekvens
Antal 
påstigere

⃝ Bus
⃝ Lokaltog
⃝ Tog
⃝ Metro
⃝ Letbane

PARKERINGSPLADSER Antal 
overdækkede

Antal 
uoverdækkede

Mulighed for 
opladning

⃝ Cykel
⃝ Bil

DELE-TRANSPORTMIDLER Antal pladser
⃝ Delebilspladser
⃝ Samkørsels-/blafferstop
⃝ Adgang til bybiler
⃝ Adgang til by-/lånecykler
⃝ Taxaplads
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