
       
      

  

 

Velkommen til studietur til Basel i Sveits!  
Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen arrangerer studietur til Basel i Sveits 9.-10. 
april 2019. Et viktig stikkord er sømløshet – for billettkjøp, ruteplanlegging og reisen fra A til 
B. Basel er den tredje største byen i Sveits med ca. 180.000 innbyggere (over 500.000 i hele 
storbyområdet). Programmet for turen inkluderer presentasjon av Basel og byens 
kollektivtransport, tariff- og billettløsninger med samarbeid på tvers av byer, tettsteder, 
regioner og selskaper, samt spennende forskning på kollektivtransport og mobilitet fra Sveits 
– for å nevne noe. Liggende på grensen til Frankrike og Tyskland er Basel en internasjonal by 
med mange kulturer og mye historie. Her er det mye å se og oppleve, og mye spennende for 
kollektivinteresserte. 

 

Påmelding innen fredag 8. mars. 

 

Priser og påmelding:  

Medlemmer1: 7000 kr 

Ikke-medlemmer: 8000 kr 

 

dette inkluderer  

 Overnatting i to netter på IBIS Basel Bahnhof Hotel (fra 8.-10. april) i enkeltrom 

med frokost  

 Faglig opplegg med lunsj begge dager 

 Fellesmiddag tirsdag 9. april 

 Kollektivreiser i Basel i to dager 

Vi legger til rette for en felles middag/samling på mandag kveld (den 8. april) for de som 
ønsker det. Det faglige programmet starter klokken 09.00 tirsdag og slutter ca. klokken 13.30 
onsdag. Du/dere bestiller selv reise til og fra Basel. Det enkleste er som regel å fly til Basel 
via Amsterdam (KLM), München (Lufthansa) eller Brussel (Brussel Airlines), eventuelt til 
Zurich og ta toget fra flyplassen til Basel.  

Har du spørsmål? Ta kontakt med:  

Maja Karoline Rynning mkr@toi.no tlf. 977 78053  

Ragna Skøien ragna.skoien@kollektivtrafikk.no tlf. 450 80970 

 

                                                      

1 Medlemmer inkluderer alle organisasjoner som er medlem av Kollektivforum og/eller 
Kollektivtrafikkforeningen. Du kan sjekke om din organisasjon er medlem ved å følge 
lenkene.   
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Faglig program 
Vi har lagt opp til et program som vi håper favner bredt og er interessant for alle som er 
opptatt av kollektivtrafikk og mobilitet. Programmet inkluderer presentasjon av Basel og 
byens kollektivtransport, interessante tariff- og billettløsninger med samarbeid på tvers av 
byer, tettsteder, regioner og selskaper, samt spennende forskning på kollektivtransport og 
mobilitet fra Sveits – for å nevne noe. Byvandring og ekskursjoner er også på planen. 
Studieturen er ikke minst er god en anledning til å treffe og diskutere med kolleger fra hele 
Norge. (Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer programmet.) 

 
 
Mandag 8.april  
19.00  Felles middag for dem som ønsker dette, felles avreise fra hotellet 

 
 
Tirsdag 9. april  
STED:  TBA 

09.00 Velkomst, presentasjonsrunde og introduksjon til det sveitsiske 
kollektivsystemet – gode eksempler fra Basel og resten av Sveits v/Basel by 

10.30 Billettsystemer i Sveits – Hvordan SwissPass gir Sveits et sømløst 
billettsystem – v/Jeannine Pilloud, co-CEO CH-direct og SBB Delegate for 
Public Transport Sector Development (SBB er togselskapet i Sveits) 

 

11.30  LUNSJ 

 

12.30  Kollektivtransporten i Basel (ruteplanlegging, utforming av 
holdeplasser, m.m) v/Alain Groff, Basel by 

14.00 Kollektivtrafikk mellom Sveits, Tyskland og Franrike – et regionalt 
perspektiv, tariff og billetter v/Regula Utzinger, Tarifverbund 
Nordwestschweiz 

15.00  PAUSE 

15.30 Hvordan Basel planlegger og bygger ut sitt kollektivtransportsystem 
gjennom en helhetlig tilnærming v/Basel by 

16.00 Befaring – hvordan ser Basels kollektivsystem ut i praksis?  

17.00  Avslutning faglig program 

18.00 OldTimerTram - Vi har leid en veterantrikk som vil ta oss rundt på 
sightseeing i Basel sentrum med aperitif 

19.00   Felles middag 

 

 
 
 
 



       
      

  

Onsdag 10. april 
STED:  LAUNCHLABS BASEL 
 
08.30 Presentasjoner fra sveitsiske kollektiv- og mobilitetsforskere fra 

EPFL/ETH   

10.30  Presentasjon fra kollektivselskapet i Basel BVB 

11:15  Mobilitetsløsninger i Basel: sykkeldeling, bildeling og elsykler – 
erfaringer fra ulike løsninger – TBA 

12:15  LUNSJ 

13.00  Erfaringsutveksling mellom deltakerne på studieturen 

13.45   Avslutning og vel hjem 


