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Referat fra studietur til Basel 9.-10. april 2019 
med Kollektivforum og Kollektivtrafikkforeningen 

 
 

 
 
 
I 2019 arrangerte Kollektivtrafikkforeningen og Kollektivforum nok en gang studietur sammen, denne 
gangen til Basel i Sveits. Basel er en mellomstor by med omtrent 180.000 innbyggere og litt over 500.000 
innbyggere i agglomerasjonen. Byen har et godt utbygd kollektivsystem med buss, tog og trikk, men også 
en høy sykkelandel. Liggende på grensen til Frankrike og Tyskland er Basel en internasjonal by med 
mange kulturer og mye historie. Sveits er konføderasjon med 26 delstater som kalles kantoner. De har 
høy grad av autonomi og styrer samfunnsoppgaver som helsesystem og politi selv, samt har egen 
konstitusjon og parlament. 
 
Basel Stadt er den minste av kantonene og består av Basel by, samt to mindre kommuner. Basel er 37 
km2, har 192 000 innbyggere og er regnet som en rik kanton med mange finansinstitusjoner. Liggende 
på grensen til Frankrike og Tyskland har Basel tog- og trikkeforbindelse til begge landene, og veldig 
mange pendlere. Et særtrekk ved Sveits er deres direkte demokrati som gjelder på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå. I korte trekk innebærer dette at man ofte har folkeavstemninger om alt fra forsvarsmateriale 
og nasjonal infrastruktur til lokale utbyggingsprosjekter. Enhver borger kan fremme et initiativ, et nytt 
prosjekt eller et motforslag til noe lokale/regionale/myndigheter har bestemt, og dersom det får nok 
underskrifter går det til avstemning. Dette kan ha stor innflytelse på lokal areal- og transportutvikling, 
noe vi fikk flere eksempler på i løpet av turen.  
 
De 32 deltakere var hovedsakelig fra kollektivselskaper, fylkeskommuner og operatørselskaper. Mandag 
kveld var det felles middag for de ønsket det. Vi spiste på Schnabel, en tradisjonsrik restaurant i hjertet 
av gamlebyen i Basel. Her fikk deltakerne smake typiske sveitsiske retter som ostefondue og rösti, og 
praten gikk livlig over bordene. 
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Dag 1 
Vi tilbrakte hele dagen hos Bau- und Verkerhrsdepartement Basel stadt (bygnings og trafikkavdelingen) 
i Basel by som hadde invitert oss til å tilbringe hele tirsdagen hos dem, og som hadde satt sammen et 
spennende og interessant program.  
 
Vi ble ønsket velkommen av Alain Groff, Head of Mobility i Basel som presenterte organisering og 
drift av transport og mobilitet i Basel. Han startet med en kort innføring i styresettet i Sveits med direkte 
demokrati og borgerinitiativer. Dette kan ha stor innflytelse på byens areal- og transportutvikling 
ettersom innbyggerne kan sette i gang, endre, eller hindre prosjekter (planforslag, utvikling av 
kollektivtransport, mv.). Slike initiativer har flere ganger endret eller hindret prosjekter byen ønsket å 
gjennomføre, og da venter man gjerne rundt fem år før man forsøker på nytt.  
 
Groff presenterte så transportsystemet i Basel. Basel er den minste kantonen i Sveits og har svært 
begrenset med tilgjengelig areal for utbygging av transportsystemer, bolig, mm. Dette var et 
gjennomgående tema for flere av presentasjonene. En annen utfordring er antall pendlere. Det kommer 
rundt 35.000 pendlere til Basel hver dag, og over 80% av disse bruker fortsatt egen bil. 
Reisemiddelfordelingen ellers i Basel er omtrent 22 % bil, 33 % gange, 17 % sykkel og 27% kollektivandel, 
og kun om lag 50 % av innbyggerne i Basel har egen bil. De har særlig hatt en økning i antall syklister, 
over 26 % økning de siste årene. Samtidig ser de at gangandelene går noe ned, til dels relatert til at mange 
bor utenfor byen og dermed ikke i gåavstand. Byen har nå en strategi for å øke antall som går. Et viktig 
planleggingsverktøy i Sveits er Agglomerationprogram (‘program for urbant område’). Det er et krav fra 
statlig nivå å utvikle en slik plan med tilgrensende kantoner. Dersom den ansees som god nok og ambisiøs 
nok mtp. bærekraft (samt noen andre kriterier), gir det tilgang på subsidier for å realisere prosjekter 
(transport, infrastruktur og arealplanlegging). For Basel er agglomerationprogrammet et samarbeid på 
tvers av fire kantoner i tillegg til tilstøtende kommuner i Frankrike og Tyskland.  
 

                                                 

1 Feil! Bare hoveddokumentet. bilde fra www.basel.com 
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Basel har en ambisiøs transportplan. De fire hovedprinsippene er tilgjengelighet, livskvalitet, 
trafikksikkerhet og kostnadseffektivitet. De har syv strategiske fokusområder som inkluderer parkering, 
gange og sykkel. Noen av prosjektene de jobber med er: 

• Utbygging og forbedring av fotgjenger- og sykkelnettverk, for eksempel gjennom å bygge om 
kontainerområder langs Rhinen til sykkelveier, flere trafikklys og sykkelhoteller ved knutepunkter 

• Utvidelse av trikkenettverket 

• ‘Motorized trafic channeling’: lede gjennomgangstrafikk utenom byen, sikre kapasitet på 
motorveiene  

• Jo nærmere byen, jo vanskeligere skal det være å ta bilen, det skal ikke være behov for bil i Basel 
by 

• Utvikle ‘Lively quarters’ – hyggelige områder som er tilgjengelige uten bruk av bil, dette inkluderer 
blanding av bolig og annen aktivitet, soner med maksgrense 30 km 

• Prioritet for kollektivtransport og sykler i trafikken, trikker og sykler får egne lys 

For å bidra til en reisemiddelendring blant pendlere til Basel har man opprettet et ‘Commuter fund’ som 
skal bidra til å finansiere prosjekter med mål om å redusere bilbruk i Basel. Fondet brukes hovedsakelig 
til å subsidiere intermodale deletjenester. Eksempler er ‘park and ride’ og ‘cycle and go’, men også e-
sparkesykler. Her har Basel valgt å være noe tilbakeholden på sparkesykler, og de har bestemt at maks 
200 sparkesykler kan parkere i Basel av gangen, og man kan ikke ha to sparkesykler på samme sted (hvis 
ikke i sykkelparkering). De observerer at folk er stort sett disiplinerte og parkerer ikke overalt. I resten av 
Sveits ser man at det gis avgifter og bøter til sparkesykkelfirmaene som ikke respekterer reguleringene. 
Et annet tiltak man har i gangsatt er ‘free floating car sharing’ som heter Catch-a-car. . De har ikke mange 
lavutslippsbuser per dags data men det er vedtatt ved lov at busser skal være lavutslippsbusser innen 
2027. De jobber med en «e-mobility strategy». 

 

Etter Alain Groff og hans introduksjon til Basel fikk vi høre fra en rekke aktører innen kollektivtransport 
og byplanlegging i Basel, regionalt og nasjonalt. 

 
Trinational Suburban Railway - Trireno (S-bahn) ved Emanuel Barth, Deputy Managing Director 
AggloBasel (lokaltog, tilsvarer for eksempel RER i Paris). Dette er et prosjekt for å styrke skinnegående 
transport i Basel og kommunene rundt, blant annet som en del av målet om å redusere bilbruk inn til 
Basel. I tillegg til pendlere inn til Basel er det er mange som bor i Basel men jobber i kommunene rundt. 
Målet er å styrke dagens system slik at flere tar dette i bruk fremfor bil. S-bahn systemet består i dag av 
åtte linjer, hvorav de fleste er i Sveits, samt noe inn til Tyskland og Frankrike. Det er syv 
kollektivselskaper/-aktører som jobber sammen om prosjektet, med ulike finansiering og lovverk. Derfor 
har man opprettet Trireno for å sikre samarbeid og fremgang. Per i dag er nettverket ikke godt nok bygd 
for bytte mellom tre nasjoner, ulike billetter og  ventetid for bytte. Omtrent alle bytter (lokalt, regionalt, 
nasjonalt) går gjennom hovedstasjonen i Basel, Basel SBB, og kollektivsystemet (tog, men også til dels 
trikk og buss) er i stor grad fullt utnyttet kapasitetsmessig. Dette er en viktig grunn til at det er mye 
biltrafikk fortsatt og veiene er overbelastede. Trinational Agglomerations vision mot 2030 er urban 
utvikling langs S-bane aksene. Det skal bygges få nye linjer, fokuset er heller på å knytte systemet bedre 
sammen med nye stasjoner og strekninger slik at alle ikke må innom hovedstasjonen i Basel.  
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Public Transport Section Development (Railway) ved Jeannine Pilloud, SBB Delegate for Public 
Transport Sector Development. Pilloud presenterte arbeidet som har vært gjort de siste seks årene for å 
forberede og digitalisere kollektivtransporten i Sveits. Digitalisering for mobilitet i Sveits gjøres med 
mottoet: Frihet til å gjøre hva man vil og bestemme seg på stedet. Det er 243 kollektivleverandører i 
Sveits som alle er pålagt å delta i nettverket Public Transport Section Development (Railway) som er en 
sentral organisasjon for billettsalg. Dette skjer til dels gjennom 23 tariff organisasjoner (TNW i området 
rundt Basel). Man har et åpent system for billettkjøp og en oligopol struktur, dvs. en pris for en reise som 
for eksempel Basel-Zurich, uavhengig av nøyaktig hvilken strekning og transportmiddel. Nettopp dette 
med ‘flat rate’ virket å være et nøkkelpunkt for systemet. På sikt har man planer om en ‘sjekk inn og sjekk 
ut’ billett: på slutten av dagen får kunden den beste prisen for all gjennomført transport den dagen 
beregnet ut ifra ulike reisemuligheter. Dette er tett knyttet til målet om å få alle over på SwissPass, en 
slags struktur for grensesnitt. Dette skal være den eneste ‘brukeren’ de reisende trenger da man kan legge 
inn ulike reisekort og reduksjoner, billetter man kjøper kan registreres på dette, mm. Den reisende får et 
kort med chip hvor alt av informasjon finnes, eventuelt kan de bruke app. Det er gjennom dette systemet 
at ‘sjekk inn sjekk ut’ vil kunne muliggjøres. Målet er at alle på sikt skal ha et Swiss Pass, selv for enkelt 
billetter. 
 

Distribusjon av billettinntekter skjer ved at operatører betaler inn til NOVA-plattformen etter 
gjennomført billettsalg, transaksjonen som skjer via en plattform tilbyr et grensesnitt for alle firmaer som 
tilbyr billettsalg (Fairtiq, som deltok på turen er en av dem). Flere tjenester tilbys gjennom dette 
grensesnittet, som konsertbilletter, skipass, bildeling, sykkeldeling, osv. Hjertet av det digitaliserte 
systemet er Nova, en digital plattform for alt av transaksjoner, datainnsamling, mv. Dette har man brukt 
lang tid på å utvikle for å ha ‘back end’ på plass når resten av systemet er klart for digitalisering. Det er 
for eksempel en utfordring at mye av billettsalget fortsatt foregår via automater ved nesten hver eneste 
holdeplass – dette er en dyr løsning man ønsker å digitalisere.  
 
 

Tarif Network North-Western Switzerland, TNW ved Regula Utzinger, Deputy Managing Director 
TNW. TNW er et tariffnettverk som har eksistert siden 1987, og som juridisk enhet siden 2015. Det 
består av fem kantoner og fem transportselskapene BVB, BLT, SBB, PostAuto og AAGL. Formålet er 
at det skal være enkelt å reise innenfor TNW området, og det skal koste det samme uansett hvem man 
reiser med. TNW har som oppgave å sikre dette, og har lenge hatt en allokeringsnøkkel for å fordele 
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billettinntektene mellom partene. I 2018 fikk man et nytt fordelingssystem som følger en nasjonal 
standard. Det viktigste produktet for TNW er sesongbilletten U-abo (måned, år). Et eksempel på TNWs 
tariffarbeid er trikk-, tog- og busslinjer til Tyskland og Frankrike. På grunn av prisforskjeller mellom 
landene har TNW måttet jobbe for å etablere en billettype som gir lik pris fra Frankrike til Sveits (Basel) 
og andre veien – og det samme for Tyskland – i Euro og CHF. Denne kalles for en Triregiobillett som 
harmoniserer tre soner i Tyskland, en sone i Frankrike og åtte soner i Sveits. 

 
 
Challenges and Strategies of Urban Planning in Basel. Presentation at the City Model ved Martin 
Sandtner, Head of the Devision of Urban Planning. Basel har en stor modell av byen i 1:1000 (se bilde). 
Martin Sandtner presenterte utfordringer for Basels utvikling ved hjelp av modellen som gav en god 
illustrasjon av hvor lite areal Basel har til disposisjon. Man har begynt å bygge noe i høyden, men dette 
er foreløpig punktvis (de fleste leilighetsbygningene i Basel og mange historiske bygg er opptil fire, kanskje 
fem etasjer). For Basel vil mye av areal- og transportutviklingen skje gjennom transformasjon av gamle 
industritomter eller lignende. Direkte demokrati er en utfordring her da det ikke alltid er lett å få frem 
hvordan og hvorfor man foreslår å gjøre som man gjør, men Sandtner mener de fleste i Basel er 
innforstått med arealutfordringene til Basel. Det var flott å få presentert Basel og byens areal- og 
transportutfordringer med den store modellen som gav et helhetlig inntrykk av mye av det vi hadde hørt 
om tidligere på dagen.  
 

 
 
 
Light Rail in Basel ved Rainer Franzen, Project Manager, Mobility. Presentasjon av trikk i Basel, i indre 
og ytre by. Kollektivsystemet i Basel har i stor grad nådd maks kapasitet, og innenfor en tett by med lite 
areal er det ikke lett å utvide. Samtidig vokser Basel så man er nødt til å utvide for å sikre et fortsatt 
effektivt og godt system. Målet mot 2040 er å ha lengre trikkelinjer og flere trikker. Den nye bydelen i 
Klybeck skal få en trikkelinje som en grunnstamme for kollektivtransporten der. Videre har man planer 
om to mindre strekk som skal avlaste systemet i sentrum, Petersgraben og Claragraben. Nå håper man at 
disse vil gå gjennom og ikke bli blokkert av en avstemning som følge av et kontrainitiativ. Dette er en av 
utfordringene i et direkte demokrati som i Sveits.  
 
 
Bus and Tram Stops for Impaired People ved Adrienne Hungerbühler, Project Manager, Mobility. I 
2004 kom det en lov om at alle som er i stand til å bruke kollektivtransport på egen hånd skal ha tilgang 
til reisemidlene. Alle nye holdeplasser etter 2004 må bygges etter dette kravet, og innen 2024 må alle være 
oppgradert. Basel ser på denne oppgraderingen som positiv da universell utforming vil gi bedre tilgang 
for alle, barnevogn, bagasje, osv. Det krever en stor oppgradering av mange holdeplasser, og i noen 
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tilfeller må man flytte holdeplasser, for eksempel i svinger der det ikke er mulig å få til en enkel overgang 
holdeplass-trikk/buss. Oppgraderinger gir også ulike utfordringer for ulike kjøretøy, for eksempel buss. 
Bussjåfører parkerer ikke likt hver gang, i motsetning til trikk, derfor har man kommet frem til en ny 
løsning som testes nå: busskant som gir plass til hjulet. En annen utfordring er at sykler får problemer 
med høye plattformkanter og har vanskeligheter med å passere trikkeholdeplassen samtidig med trikken. 
Sistnevnte er forsøkt løst med egne sykkeltrafikklys og trikkespor for sykler med synkevennlige spor med 
gummifylling. Sistnevnte har ikke fungert helt enda så man ser på andre muligheter.    
 
 
Til slutt fikk vi en befaring med Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) , kollektivselskapet i Basel by, ved 
Samuel Enderli, Corporate Communications Manager, Martin Häfliger, Public Transport Planning. 
Begge fra BVB. Vi tok trikken mot grensen av Tyskland og gikk det siste stykket. Underveis fikk vi høre 
om arbeidet med å etablere trikkelinjen.  
 

  

 

 
 
 
Før middag ble det omvisning i Basel med Old Timer Tram, en veterantrikk fra 1914. Den er den 
eneste av sitt slag da den ble ansett som for flott og dyr til å bli satt i masseproduksjon da den kom. 
Trikken er særs godt ivaretatt, og med strålende vær, bobler og sjokolade om bord ble det en flott tur. 
Deretter hadde vi middag på Markthalle, en gammel markedshall som er ombygd til å romme blant annet 
‘foodcourt’ og noen barer. I foodcourten var det alt fra afghansk til karibisk og etiopisk mat. Det var 
dekket et flott bord til oss, og vi stod fritt til å smake på så mye mat som vi ville. I tillegg til mye god mat 
var det spennende å se hvordan gamle ‘industribygg’ kan transformeres og dermed ivaretas på annet vis 
enn butikker og kontorer. I følge de lokale er Markthalle et populært sted å spise, både til lunsj og middag.  
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Dag 2 
Dag 2 foregikk hos Launchlabs i Gundeldinger. Dette er et tidligere industriområde i nærheten av 
togstasjonen som nå rommer flere kunstatelieer, kafe og restaurant, samt ‘shared office’-delen 
Launchlabs. Denne dagen fokuserte mer på teknologi og innovasjon, og hvordan gi de reisende en 
helhetlig tjeneste fra A til B. 
 
Mikromobilitet, SBB og IBION, samarbeid om el-sparkesykler som skulle lanseres samme dag 
Vi begynte med en presentasjon fra Beni Rach fra SBB som jobber med innovasjon. SBB ser behov for 
å kunne være med på nye løsninger og endringer som skjer for å gjøre reisen stadig bedre og lettere for 
sine kunder. Derfor har de opprettet en innovasjonsgruppe. Et viktig fokus er ‘first and last mile’, og de 
jobber aktivt med såkalte new mobilty services som en samling av tjenester: tilgang til p-plasser i nærheten av 
stasjoner, deletjenester koblet til «slow traffic» / mikromobilitet. De ser på 2019 som «the year of the 
scooter».  

IBION ved Mirko Woetzel, stasjonsbaserte elsparkesykler for deling.  
De ønsker å tilby en mer bærekraftig tilnærming til delte el-sparkesykler. IBION har en robust 
sparkesykkel modell som skal vare i mer enn 6 måneder, og som hentes og leveres i stasjonære bokser – 
noe likt mange bysykler. Dette skal skje gjennom såkalte «scoo box» som tar liten plass. Fire stykker vil 
oppta omtrent en kvadratmeter. IBION ser for seg at disse kan installeres i grupper, ved togstasjoner, 
ved (eller i) boligkomplekser, leilighetsbygg, kontorer, osv. Som en del av forretningsmodellen har de 
utviklet såkalte «power stations» som skal være flerbruksstasjoner som i tillegg til lagringsboksene for 
sparkesykler vil ha strøm og internettilkobling. Disse boksene kan installeres som en del av oppbevaring 
for sparkesyklene, men IBION har mange ideer om hva boksene kan brukes til:  
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• Deling for bytte av batteri til el-sparkesyklene  

• Logistikk: bokser med mulighet for å hente matvarer eller andre pakker 

• Renseri: levere skitne klær i en boks – hente de rene i samme boks etter jobb 

• Skjermer med informasjon f.eks. til kollektivtransport er integrert 

• Leverere wifi og mobiltjeenster som 4G og 5G  

• GRID / nettverk: mange batterier gir en mulighet til å hente ut energien og gi tilbake til byen 
f.eks. gjennom solcellepanel på taket av Power stasjonen  

• Securtity: Førstehjelp og hjertestarter i en boks 

IBION lanserer nå et samarbeid med SBB, og 12-15 «Scoo box» har blitt installert ved flere stasjoner 
(inkludert Basel). SBB ser på IBIONs løsning som bedre sammen med tog (og for byer generelt) enn free 
floating scooters. Produktet passer spesielt for mindre byer, ved knutepunkter, større boligområdet og 
arbeidsplasser, men ikke så godt i de mest urbane områdene. Det vil ta tid å bygge opp et marked, man 
trenger mange bokser og flerbruk for at det skal lønne seg. Videre man få på plass et nettverk. Tre år er 
beregnet før lønnsomhet. Boksene trenger strøm og wifi (derfor man har utviklet «power stations»). 
IBIONs plan er «Think big – start small». 
 

 

Maas i Geneve og Lausanne, ZenGO – pilotløsning for Maas som testes ut i de to byene, presentert 
av Sebastien Dufaut, marketing responsible Public Transport Lausanne. Presentasjon via video. 
ZenGO er et samarbeid mellom kollektivaktører i Lausanne og Geneve som inkluderer sykkel, bildeling, 
taxi og buss. Det skal være enkelt for den reisende, de har et grunnabonnement man kan utvide, en app, 
og alt går gjennom SwissPass. Grunnabonnement koster 74 CHF/mnd og inkluderer kun 
kollektivtransport. Dette kan utvides med 30 minutters bruk av bysykkel/delesykkel, samt såkalte «coins» 
(virtuelle mynter), en mynt gir tilgang på en taxitur eller 12 timer bildeling, small 99CHD/mnd gir +1 
mynt, medium 129 CHF/mnd +2, large 179 CHF/mnd +4 mynter. Mynter kan overføres fra en måned 
til en annen, men kun for en eller to måneder. Sebastien Dufaut gav oss en demonstrasjon av appen. Den 
reisende legger inn til og fra destinasjonen og appen beregner reiserute og reisealternativer. Appen har 
sanntid og kan vise når eventuelt taxi nærmer seg. Den er under uttesting nå og er lansert i begrenset 
form. 

 
 
Vi avsluttet den faglige sesjonen med en felles diskusjon om hva man har lært og tar med seg hjem. Først 
i grupper, deretter felles. I tillegg til interessante ting de hadde lært dro deltakerne frem viktigheten av å 
benytte studieturene til erfaringsutveksling mellom deltakerne da man har samlet aktører fra hele Norge. 
Kanskje burde man legge inn en workshop til neste år? Dagen ble avsluttet med felles lunsj på Werk8. 
Deretter var det vel hjem for alle. 
 
  
 
 
Vi takker for en flott tur og håper å se de fleste av deltakerne til neste år igjen! 


