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Hvorfor Nederland? 

Nederland er et mer tettbefolket land sammenlignet med Norge. Overordnet areal og 
transportplanlegging, gode strategier for kollektivtransport på nasjonalt og lokalt nivå 
samt tilrettelegging for syklister er nødvendig for bærekraftig utvikling av 
transportsystemet. Flere byer og tettsteder i Norge opplever befolkningsvekst og 
forhøyet press på kollektivtilbudets kapasitet. Et godt kollektivtilbud er et viktig tiltak 
for å unngå vekst i biltrafikken og tilrettelegge for en bærekraftig utvikling. Formålet 
med årets studietur var å se på, erfare og lære om kollektivtransport og 
transportplanlegging i Nederland. 

Ved ankomst på Schiphol fikk alle deltagerne utdelt et 
busskort med reisepenger på. Kortet var mulig å bruke 
på alle stasjoner og hvilken som helst buss, tog eller trikk. 
Alle fikk beskjed om at det var svært viktig å sjekke inn 
og ut ved på- og avstigning eller når man passerte 
inn/utsjekksautomater på stasjonen. Systemet fungerer 
slik at ved innsjekk trekkes en større sum fra reisekortet. 
På bakgrunn av reisens lengde blir den rette prisen regnet 
ut når man sjekket ut igjen.  En fordel med systemet er 
at når de reisende registrerer både inn og utsjekk får man 
bedre reisevanedata. Samtidig kan de ulike selskapene 
som produserer kollektivtransport lettere dele på 
billettinntektene seg imellom.  

Allerede den første kvelden fikk deltakerne på 
studieturen ta bussen til Scheveningen, ett tettsted ved 
kysten av den Haag. Her ble det servert en bedre italiensk 
middag og reisefølget ble bedre kjent. Både buss og trikk 
ble brukt for å komme seg tilbake til hotellet.  

Besøk hos MRDH og befaring 
på Randstadrail 

Dagen startet hos Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH). MRDH har 
ansvar for kollektivtilbudet i og mellom Den Haag, Rotterdam og tilgrensende 
nabokommuner. Området består av 23 kommuner, dekker et areal på 990 km2 og har 
2.260.000 innbyggere. 

Kollektivforum ankommer Den Haag, ovenfor i 
den hvite tunellen kjører trikk og bane. 
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MRDH har ansvar for hele transportsystemet i regionen, inkludert kollektivtransport 
og veg. Dette er ulikt de norske fylkeskommunene, hvor veg administreres av Statens 
vegvesen mens kollektivtransport ofte ivaretas av et administrasjonsselskap. MRDH 
administrerer anbud for kollektivtransporten og prioriterer hvordan ressursene skal 
fordeles på tvers av de ulike transportformene inkludert sykling.  

Kollektivforum fikk en presentasjon om regional og urban offentlig transport innenfor 
MRDH-området ved seniorrådgiver, Jan Temorshuizen. Han fortalte om hvordan 
arealplanlegging med fortetting og lokalisering av arbeidsplasser påvirker hvordan 
kollektivsystemet utvikler seg. Befolkningsvekst imøtekommes med overordnet 
planlegging ved å fortette, utvide kollektivtransportnettet og øke frekvensen. Samtidig 
legges sykkelruter til stasjonsområder og det tilrettelegges for syklisten med større 
anlegg for sykkelparkering. På den måten blir det lettere for syklisten å planlegge sin 
reise fra dør til dør. Etter 
presentasjonen tok Jan 
Temorshuizen oss med på befaring 
på Ranstadrail. 

Randstadrail er et kollektivnett med 
raske linjer og høy kapasitet som 
kombinerer bane, trikk/tog og buss 
mellom byene Rotterdam, Haag og 
Zoetemeer. Banen, trikken og toget 
(lightrail og vanlig tog) benytter 
delvis samme skinner og stasjonene 
er tilpasset disse med utvidede 
plattformer med både høye og lave 
deler. Busslinjene går på en egen 
busstrase mellom Zoetermeer og 
Rodenrijs Randstadrail stasjon, som 
ble bygget som en del av prosjektet. Busslinjene har forbindelse til Randstadrail-nettet 
i begge ender, bussene kjører stort sett på egne bussveier og har en køfri ferdsel.  

Tog på bakkenivå, trikk, bane og lightrail over bakkenivå, 
herfra var det utsikt til busstasjonen som også lå over 
togskinnene 
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Under befaringen reiste vi med buss, trikk, 
lettbane, og vanlig tog. Lettbanen bestod av 
mindre tog som brukes i forbindelse med lengre 
lokale strekninger. Lettbanen deler spor med trikk 
og bane, men disse togene deler ikke spor med 
større tradisjonelle tog på grunn av 
konsekvensene av potensielle ulykker. 
Lettbanetogene kan ikke takle en kollisjon med 
større tog. 

Stasjonsområdene bar preg av en enhetlig 
tankegang. Alle stasjonene vi var innom hadde 
tilrettelagte parkeringsanlegg for sykler. 
Sykkelrutene settes i sammenheng med 
stasjonsområdene. Det er tydelig at det å 
tilrettelegge for syklistene regnes for å være en del 
av tilretteleggingen for dem som reiser kollektivt. 
Reisende med kollektivkort kunne parkere i et 
overvåket område under tak i 24 timer til en uke 
gratis (avhengig av stasjon).  Stasjonsområdene 
bar preg av å være større signalbygg, som er 
lokalisert i nærheten av besøksintensive og 
arbeidsintensive virksomheter, og la til rette for 
kort avstand mellom ulike transportmidler. På 
slutten av befaringen stoppet vi på den nye 
hovedstasjonen Delft Centraal. Stasjonen i Delft 
betjener en by med 99.000 innbyggere, stasjonen 
har 8.700 parkeringsplasser til sykkel.  

 

 

 

Ruteinformasjon i parkeringskjelleren for syklister i 
Rotterdam 

Grønn bane og rød veg for syklister leder mot sentralstasjonen 
i Rotterdam 

Zoetmeer er et mindre knutepunkt, men også her var det 
anlagt et anlegg for sykkelparkering, det var kort avstand til 
bussstasjonen og det lå både besøk og arbeidsinternsive 
virksomheter nært stasjonsområdet. 

 Den Haag central 
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Besøk hos CROW, Utrecht stasjonsområde og 
Bureau Spoorbouwmeester 

CROW 

CROW er Nederlands uavhengige kunnskapsinstitutt for trafikk, transport og offentlig 
rom. Vi møtte Gerard van Kesteren som ga oss en presentasjon om organisering og 
utvikling av kollektivtransporten i Nederland og 
utfordringer for fremtiden. Han åpnet sin 
presentasjon med å si noe om hvordan 
kollektivtransporten oppstod i Nederland. 
Kollektivtransporten startet med skip som hadde 
faste ruter mellom faste reisemål med faste 
passasjerpriser. Etter hvert som kanalene utviklet seg 
ble det også mulig å reise med mindre båter på 
kanalene, disse ble trukket av hester. Hest og kjerre 
var et dårligere alternativ til denne transportformen 
fordi veiene lenge var i dårlig stand. Helt frem til 
togets frammarsj var transport på kanalene og på 
vannet den viktigste formen for kollektivtransport i 
Nederland. 

Allerede på 1500-tallet var det startet en form for kollektivtransport i Nederland. Virksomheten utviklet 
seg fra større båter som gikk over lengre strekninger, til mindre båter i datidens nyoppførte kanaler trukket 
av hester (1600-tallet) og videre til den revolusjonerende damp-båten (1800-tallet). Når toget kom, ble det en 
stor konkurrent for båttrafikken. 

Videre fikk vi vite mer om hva som skjer i dag. CROW jobber i skjæringsfeltet mellom 
politikk, arkitektur, drift av kollektivselskaper, forskere og rådgivere, til kommuner, 
nasjonale myndigheter og bedrifter. De jobber blant annet med følgende temaer; støtte 
til myndigheter som administrerer anbud i kollektivtransporten, innsamling av data på 
transport, og kundebarometre i kollektivtransporten. 

CROW har en rådgivende rolle når det gjelder forbedringer av anbudsutsettelser, 
konsesjoner (tillatelse til å bruke infrastruktur til offentlig transport) og kontrakter. 
Andre arbeidsområder er å bidra til å oppnå en miljøvennlig kollektivtransport med 
høy kvalitet, og nye måter å organisere og drive kollektivtransport på i spredtbygde 
områder. CROW driver kunnskapsformidling gjennom møter og konferanser, 
nyhetsbrev og via deres nettsider. 
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Stasjonsområdet i Utrecht  

 

Stasjonsområdet i dag og i 1866 

Utrecht er i utgangspunktet en gammel nederlandsk by, men byen er tydelig preget av 
sterk befolkningsvekst i nyere tid. Sentralstasjonen og jernbanelinjen i Utrecht lå 
tidligere på den gamle byens vestside, som dag utgjør sentrum av byen. Siden 70-tallet 
har Utrecht opplevd en stor befolkningsvekst, denne veksten er blant annet 
imøtekommet med nye boligområder på vestsiden av jernbanelinjen da den østre delen 
er vernet. En av de største arbeidsplassene i byen er universitetet i Utrecht. 
Universitetet ligger lengst øst i den gamle delen av byen. Mange kommer til Utrecht 
for å studere eller arbeide på universitetet, det innebærer økt etterspørsel for en 
kollektivforbindelse mellom øst og vest. Etter mange år uten endringer er det satt i 
gang et prosjekt som tar for seg opprusting av sentrum og stasjonsområdet. Prosjektet 
heter CU 2030.   

Stasjonsområdet i Utrecht er et av de viktigste stasjonsområdene i Nederland. Vi møtte 
Agnes Allegra på informasjonssenteret for prosjektet CU2030. Hun fortalte oss om 
Utrecht og utviklingen av stasjonsområdet, samt de utfordringene byen står ovenfor i 
dag. Prosjektet CU2030 skal imøtekomme noen av disse utfordringene og omfatter 
opprusting av stasjonsområdet i Utrecht, gjenopprettelse av en større kanal og 
opprusting av eksisterende kjøpesenter. Prosjektet skal ruste opp sentrum av byen, 
imøtekomme befolkningsvekst og tilrettelegge for en bærekraftig utvikling ved å satse 
på syklister, gående, kollektivtrafikk, lavutslipp og solcelle-energi. For mer informasjon 
og illustrasjoner fra prosjektet, se http://cu2030.nl/page/in-beeld-english 

Byen satser på en bærekraftig utvikling og ønsker å etablere et attraktivt sentrum og 
stasjonsområde. I forbindelse med CU2030 skal det etableres en parkeringskjeller på 
stasjonen med plass til 12 500 sykler. Det er tydelig at sykkelen regnes for å være en 
naturlig del av kollektivreisen. I forbindelse med stasjonsområdet er det også et stort 
kjøpesenter. Dette kjøpesenteret er i dag delvis utformet som en passasje som man kan 
bevege seg gjennom fra østre til vestre del av byen. I forbindelse med prosjektet 
CU2030 skal kjøpesenteret rustes opp og separeres fra stasjonsområdet i større grad. 
Det arbeides også med å gjenopprette en vannkanal som tidligere ble delvis fjernet for 
å etablere en ringveg for biler. Kanalen skal fylles med vann i løpet av 2015. 

http://cu2030.nl/page/in-beeld-english
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Bureau Spoorbouwmeester  

Etter gjennomgangen av stasjonsområdet i Utrecht reiste vi videre til Bureau 
Spoorbouwmeester i Utrecht. Bureau Spoorbouwmeester (fritt oversatt; Byrå 
Jernbanebyggmester) ble i 2001 etablert på initiativ fra ledelsen i NS (den nederlandske 
nasjonale jernbaneoperatøren) og ProRail (tilsvarer Jernbaneverket i Norge).  

Organisasjonen ble etablert for å være et uavhengig rådgivende organ for utbedring av 
arkitektur, bygg og designoppgaver innen jernbanesektoren. Organisasjonen har 
utviklet en egen designpolitikk ‘Het Spoorbeeld’ (på norsk: Jernbanevisjonen), for å 
skape smidige og velfungerende jernbanestasjoner. Gode, helhetlige løsninger for 
brukerne både rundt og på jernbanestasjonen står sentralt i ‘Het Spoorbeeld’. 
Stasjonene og jernbanen skal være tilgjengelig, oversiktlig og brukervennlig samt gi en 
følelse av tillit og trygghet blant reisende. Ikke bare har utformingen av selve 
jernbanestasjonen stor betydning, men det blir også lagt stor vekt på hvordan stasjonen 
er integrert i byen og landskapet. Industridesign, grafisk design og kunst er også viktige 
redskap for å skape velfungerende løsninger.  

Utrecht må imøtekomme sterk befolkningsvekst, økende transportbehov og samtidig ta vare på sin kulturarv. 
Det største bildet til venstre er fra den gamle delen av Utrecht, øverst til høyre er modellen for det nye 
stasjonsområdet, nederst til høyre den gamle motorveien som skal gjenoppstå som tradisjonell nederlandsk 
vannkanal. 
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‘Jernbanevisjonen’ setter rammene for nesten alle aktiviteter som blir igangsatt av 
Bureau Spoorbouwmeester. Den påvirker alt arbeid på jernbanen (både arkitektonisk 
og byplanmessig) som gjøres av de tradisjonelle jernbaneaktørene ProRail og NS. 
Samtidig spiller organisasjonen også en viktig rolle i arbeidet til kommuner, 
fylkeskommuner, departementer, operatørselskaper og andre institusjoner og 
organisasjoner som er involvert i arbeid med transport.  

En av de viktigste aktivitetene som skjer på en stasjon er overgangen fra et reisemiddel 
til et annet. Derfor må stasjonsområdet være lagt til rette for at dette kan skje på en 
god og enkel måte. Samtidig har stasjonsområdene betydning for om man syns det er 
attraktivt å reise kollektivt eller ikke. For å gjøre det enklest mulig for reisende å 
orientere seg, har man en bevisst strategi om å skape en gjenkjennelig utforming av alle 
stasjonsområder. Stasjonene skal ha et attraktivt design som virker inviterende og det 
skal legges til rette for at reisende får en umiddelbar oversikt over viktige funksjoner 
som togperronger, busstasjon og sykkelparkering. Kunst og design er virkemidler som 
bevisst brukes for å gjøre stasjonsområdene til gode 
steder å oppholde seg både med tanke på 
orientering, funksjonalitet og attraktivitet. I tilfeller 
hvor målet var å ruste opp gamle stasjonsområder 
ville man også legge til rette for å ivareta de gamle 
kvalitetene og ivareta byggets egenart.     

 

Th: I Delft viser man frem et gammelt kart over byen i taket.  

Tv: På Rotterdam Centraal kan man avtale å møtes under den 
lysende skyen, den henger for øvrig rett i nærheten av bilettautomater og servicesenteret. Bildet er hentet fra: 
http://www.west8.com/news/king_willem_alexander_officially_opens_the_new_rotterdam_centraal_statio
n_today/ 

http://www.west8.com/news/king_willem_alexander_officially_opens_the_new_rotterdam_centraal_station_today/
http://www.west8.com/news/king_willem_alexander_officially_opens_the_new_rotterdam_centraal_station_today/
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Avrunding av turen og avreise 

Studieturen til Nederland har vært svært lærerik. Tilrettelegging for syklister med brede 
sykkelveier var dominerende i byene vi besøkte. Noen ganger kunne man som 
fotgjenger føle seg mindre prioritert. Spesielt i østre del av Utrecht ga de smale gamle 
gatene grunnlag for konfliktsituasjoner mellom gående og syklende fra tid til annen 
(eller var det bare oss nordmenn som tråkket feil?). I byene var det mange syklister 
som parkerte syklene sine i gangfeltet og det kunne derfor bli trangt for gående. 
Sentralstasjonene og mindre stasjoner hadde svært gode parkeringsmuligheter for 
syklister, her skjedde parkeringen i ordnede former. De større stasjonene ga muligheter 
for sykkelparkering innendørs og man kunne velge 
plasser med vakt mot betaling. Det er imponerende 
å se hvordan man har tilrettelagt for sykling i byene.  

  

Det er tydelig at tilrettelegging for syklister og 
kollektivreisende, og samspillet mellom disse transportformene er viktig for å 
imøtekomme transportbehovet i nederlandske byer. På gatenivå er kollektivtrafikken 
og syklister i stor grad separert med egne traseer, men på et overordnet nivå er det 
tilrettelagt for et samspill dem imellom. På den måten kan reisende planlegge fra dør 
til før fremfor fra stasjon til stasjon.  

Ulike former for sykkelparkering og nedkjørsel til 
sykkelparkering 
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Egne bussveier ledet bussene utenom køene og trikkene hadde på de strekningene vi 
kjørte i stor grad egne traseer hvor privatbiler ikke var tillatt. På stasjonsområdene var 
det lagt til rette for et forutsigbart system for hvordan man skulle komme seg på tog, 
trikk, bane, lettbane og busstransport. Igjen kan vi se at transportmidlene på gatenivå 
går i separerte traseer for å unngå hindringer, men at de møtes på knutepunktstasjoner. 
Dette gjør at de reisende lett kan bytte transportmidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder av Den Haag centraal 



 

I:\MO-AVD\3900 Kollektivtransportforum\Studieturene\Studietur2015\Referat\Referat fra studietur til Nederland 2015.docx 11 

Program for turen 

Mandag 21. september 

Besøk hos MRDH og befaring på Randstadrail 

 Presentasjon av prosjektet ‘Randstadrail’, seniorrådgiver Jan Temorshuizen 

 Guidet befaring med MRDH på Randstadrail til Rotterdam Centraal 

 

Tirsdag 22. september 

Besøk hos CROW, den Nasjonale kunnskapsinstitutt på trafikk, transport og 
offentlig rom 

 Presentasjon ‘Organisering og utvikling av kollektivtransport i Nederland og 
utfordringer for fremtiden’, Gerard van Kesteren 

 

Besøk hos infosenteret til den nye Utrecht Central Station 

 Presentasjon og befaring, Agnes Algera, Infocentrum 

 For mer informasjon, se http://cu2030.nl/page/english 

 

Besøk hos Bureau Spoorbouwmeester 

 Vi møtte Bert Dirrix som forteller oss om organisasjonens arbeid 

 

Onsdag 23. september 

 Egentid og mulighet til å utforske Utrecht, Houten eller Zuidtangent på egen 
hånd 

 Hjemreise 

Kontakter og oppfølging 

Dersom du ønsker ekstra informasjon eller har spørsmål som du vil få svar på er du 
velkommen til å ta kontakt med våre kontaktpersoner på turen. Kontaktinformasjon 
finner du i tabellen nedenfor.  

 

Organisasjon Navn E-post 

MRDH Jan Termorshuizen j.termorshuizen@mrdh.nl 

CROW Gerard van Kesteren gerard.vankesteren@crow.nl 

 

Infosenter Utrecht 
Centraal 

Agnes Algera 

 

a.algera@utrecht.nl 

Bureau 
Spoorbouwmeester 

Angela Sondervan Angela.Sondervan@spoorbouwmeester.nl 

 

http://cu2030.nl/page/english
mailto:j.termorshuizen@mrdh.nl
mailto:gerard.vankesteren@crow.nl
mailto:a.algera@utrecht.nl
mailto:Angela.Sondervan@spoorbouwmeester.nl

