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Oppsummering 

Søndag ettermiddag 23. oktober var det avreise for Kollektivtransportforums 

studietur 2011. Mange møttes på Gardermoen og flere kom til på Zürich 

Flughafen. Til kveldsmåltidet på hotell Sankt Gotthard var vi fulltallig: 26 

deltakere.   

Hotellet var perfekt lokalisert i forhold til vårt program. Det var gangavstand til 

Hauptbahnhof og til de fleste møte- og spisesteder. Målet med turen var å få 

erfaringer og kunnskap om kollektivsystemet i et land hvor det har vært satset mer 

på dette enn i Norge, og kanskje til og med se eksempler til etterfølgelse.  

Det ble åpenbart at det satses på miljø både ved å bygge ut et godt 

kollektivsystem, begrense biltrafikken og prioritere busser og trikker i trafikken. 

Dessuten skulle kollektivtrafikken helst ha miljøvennlige energikilder. I tillegg til 

et omfattende banenett (tog og trikk) fantes det mange trolleybusslinjer. 

Vårt vertskap bød gjennom hele programmet på gode og lærerike presentasjoner. 

Vi startet på nasjonalt nivå hos ministeriet i Bern og fulgte opp med orienteringer 

og befaringer i de to byene, hovedstaden Bern og storbyen Zürich. Alle 

presentasjonene er lagt ut på Kollektivtransportforums nettside.  

  

Mandag 24. oktober 

Mandagen var avsatt til besøk i Bern. Toget til Bern med avgang fra Zürich kl 

0802 var i rute (selvfølgelig?). Med ankomst til Bern kl 0858 fikk vi demonstrert 

et system som er lagt opp til takting på hele timer. Vi ble møtt på stasjonen av 

norske Kjell Kolden som arbeider i det sveitsiske ministeriet (Bundesamt für 

Verkehr (BAV) – Departement für Umwelt, Verker, Energie und Kommunikation.  

Kolden guidet gruppen gjennom bruk av en Sveitsisk billettautomat (se bilde) og 

videre inn på toget til sin arbeidsplass, ved Papiermühle (!) stasjon i Ittigen.  

 

 

Vel framme i departementets lokaler foreleste Kolden om de nasjonale 

myndigheters rolle i anlegg og kjøp av offentlig transport. Rollefordeling mellom 

by, kanton og stat synes å være klart definert.  
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Markus Zäh fra ministeriet holdt et foredrag om agglomerasjonenes rolle i 

kollektivtransporten og arealplanleggingen i Sveits. Sveits har en egen politikk for 

de 50 største agglomerasjonene, som hver er en sammenslutning av kommuner 

innenfor et byområde.  

Etter disse forelesningene forlot vi departementet og reiste tilbake til Bern og                                                                            

lunsj på restauranten Agave, like ved Bernmobils lokaler i Bern sentrum. Der fikk 

vi selskap av daglig leder, Rolf Meyer. Han ledet oss til selskapets administrasjon 

som var samlokalisert med en større garasje for både trikk og buss. Meyer fortalte 

om Bernmobils rolle i transportavviklingen i Bern, hvordan de så for seg den 

fremtidige utviklingen av kollektivtrafikken i Bern og forhold knyttet til 

utvidelsen av trikkenettet i byen.  

Markus Kämpfer snakket om intelligente transportsystemer og hvordan han mente 

at informasjonsteknologi kan benyttes til å forbedre informasjonen til de reisende. 

Programmet i Bern ble avsluttet med en trikketur/befaring der vi så på 

holdeplasser og kreative prioriteringsløsninger ved en ny trikkelinje. Meyer fra 

Bernmobil var guide.  

 

Bildet er tatt fra regjeringsbygningen i sentrum av Bern. Fjell kan skimtes i 

bakgrunnen.  

Det ble tid til litt vandring på egen hånd i Bern, slik at individuelle interesser 

kunne dekkes. Det gamle sentrum i Bern er klassifisert som verneverdig av 

UNESCO. For øvrig er det et overdekket knutepunkt for kollektivtrafikken foran 

jernbanestasjonen. De fleste av deltakerne ble med tilbake til Zürich på 

togavgangen kl 18.32.  
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En hyggelig middag ble senere inntatt på restaurant Cantinetta Antinori nær 

hotellet i Zürich.  

 

 

 

     

 

 

Tirsdag 25. oktober 

Den ivrige studiegruppen hadde denne dagen en relativt sen start (kl 08.15). En 

kort spasertur førte oss til kommunens gamle administrasjonsbygg der vi ble møtt 

byens transportplansjef gjennom mange år, Ruedi Ott og professor Ulrich 
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Weidmann fra Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT), 

Lehrstuhl für Verkehrssysteme, Zürich. Weidmann ga, som bestilt, en delvis 

kritisk oversikt over transportplanleggingen i Sveits og fokuserte på 

kollektivtransporten. Han pekte på forhold som har ledet fram mot dagens 

kollektivtransport system i Sveits og hva som er status på dette systemet. Han 

pekte videre på noen studier som viser hvordan ulike kollektivtransport tilbud 

oppfattes av befolkningen og hvordan disse kan dekomponeres etter ulike 

egenskaper ved transportmidlene. Han ga også eksempler på utfordringer knyttet 

til det å drive offentlig transport i blandet trafikk. Avslutningsvis pekte Weidmann 

på styrker og svakheter ved dagens tilnærming. Han kunne vise til at det hadde 

vært trafikkvekst med offentlig transport gjennom mer enn ti år. Samtidig som det 

ikke har vært vekst i bruken av bil i en by som Zürich.  

 

         

Det var greit  for de fleste å komme seg av og på – også når det var et gap ved 

plattformen.  

Etter professor Weidmann snakket Ruedi Ott, avtroppende leder for 

transportplanleggingen i Zürich by, om kollektivtransporten i Zürich spesielt. Ott 

satt transporten inn i en større sammenheng ved blant annet å vise til Zürichs rolle 

i Sveits og utvikling i reisemiddelfordelingen. Ott pekte videre på ulike forhold 

han mente bidro til å forklare denne utviklingen. Etter de to presentasjonene 

guidet Ott oss gjennom trivelige deler av sentrum til restaurant Reithalle som han 

hadde anbefalt for lunsj.   

Etter lunsj var det befaring av Zürichs kollektivsystem på eget initiativ. En gruppe 

reiste med Uitelbergbanen og en gondolbane, noe som lot seg kombinere med en 

kortere fjelltur. Andre prioriterte å se mer på den urbane trafikken.   

Dagen ble avsluttet med middag på den tradisjonelle restauranten zum Kropf. Den 

er i en bygning fra 1444 og har restauranttradisjon fra før 1900. Og så ble det 

sikkert (som vanlig) utvekslet synspunkter om kollektivtransport både her og der 

ved alle bordene.   

Onsdag 26. oktober 

Studieturens siste dag, startet med avmarsj kl 0745. Målet for denne første økten 

var Zürich Haupbahnhof. Her fikk vi informasjon fra Schweizerische Bundes-

bahnen (SBB) om utbyggingen av jernbanetrafikken i Zürich generelt og om 

byggingen av en ny stasjon for gjennomgående tog under dagens Hauptbahnhof 
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som er en buttstasjon. Denne presentasjonen ble holdt av H.J. Caviezel, SBB, og 

Andreas Meili,  ZVV.  

Etter presentasjonen ble vi tatt med på en tur gjennom det imponerende anlegget. 

De utgravde massene var fraktet ut med tog for å unngå å belaste det sentrale 

gatenettet. Fremdriften var derfor tilpasset kapasiteten på dagens jernbanetrase. 

    

 Snart går det tog på fire spor gjennom dette anlegget. 

Neste post på programmet var informasjon fra transportselskapet til Stadt Zürich 

(VBZ) og det regionale transportselskapet (ZVV) med fokus på den nye linjen 

Zürich West. Presentasjonen om VBZ ble holdt av informasjonsansvarlig for VBZ 

Daniela Tobler. Mens Andreas Meili, ZVV snakket om organisering og 

finansiering av kollektivtransport systemet i Zürich. Avslutningsvis fortalte Armin 

Huber (VBZ) om utviklingen av rutenettet i byen, med særlig vekt på planlagte 

utbygginger de kommende årene.  

Besøket på Info-Center West, ble avsluttet med en guidet prøvetur på den nye 

trikkelinjen ”Zürich West”. Den fire kilometer lange linjen som i sin helhet gikk 

på egen trase, skulle åpne 11. desember.  Guide på denne turen var René Guertner.  

      

Den nye linjen, Zürich West, med en hyggelig hilsen inne i trikken vi benyttet. 

Det organiserte programmet på studieturen ble avsluttet med lunsj på restaurant Il 

Gallo der våre sveitsiske verter deltok. Etter denne lunsjen gikk det ut en 

oppfordring om videre befaring av Zürichs kollektivsystem på egen hånd. ZVV 

spanderte billetter til slike turer.  

De som ønsket det ble med på en felles avreise med en ny trikkeforbindelse fra 

hotellet til flyplassen. Linjen, Glattalbahn linje 10, drives av VBG som eies av 

Glattal kommune. Vognene var hvite i stedet for blå, slik at linjen skilte seg klart 

ut i gatebildet. Billettsystemet var likevel det samme. Denne turen tar vesentlig 
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lengre tid enn toget (40 minutter vs 11 minutter), men den går ofte og gir en god 

mulighet til å se andre deler av Zürich og observere hvor omfattende linjenettet er 

også utenfor sentrum.  

 

Informasjonen inne i vognene var utmerket.  

  

Vi så mange eksempler på kollektivprioritering og tilrettelegging for sykling  

 

Trolleybusser kan også by på god kapasitet
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Kollektivtransportforum  
 

Program for studieturen til Zürich og Bern 2011 

 

Søndag 23. oktober 

 

Kl 16.55 - 1920 Flytur Gardermoen – Zürich med SAS (20 personer) 

Ca 21.00 Lett måltid etter innsjekking på Hotel St, Gotthart  

Mandag 24. oktober  

0745 

08.02 - 08.58 

Seneste oppmøte i resepsjonen 

Tog til Bern. Reserverte plasser.   

 Bane til Ittigen  

10.00 Transportministeriet: BAV (Bundesamt für Verkehr – 

Department für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation): Sveitsisk transportpolitikk, finansiering, 

organisering, utfordringer v/ Kjell Kolden 

Arealplanlegging mv v/ Markus Zäh  

Ca 12.30 Lunsj: restaurant Agave 

13.30 Bernmobil: Om organisering, finansiering, drift av lokal 

kollektivtransport v/ Rolf Meyer 

15.00 Intermodalt transportkontrollsystem - brukerinformasjon 

16.00- ca 17.30 Trafikkstyring i Bern og befaring av nye trikkelinjer: Tram 

Bern West 

18.32 – 19.28 Tog tilbake til Bern. Reserverte plasser  

 20.30 Middag: restaurant Cantinetta Antinori 

 

Tirsdag 25.oktober 

 

08.15 

08.45 

Avmarsj fra resepsjonen  

Public transport’s success in Switzerland – and open 

questions behind, v/ Professor Ulrich Weidmann, ETH  

Ca 10.30 Strategies for successful urban transport delivery,  

v/ Ruedi Ott, sjef for transportplanlegging i Zürich by 

12.30 Guided tur til lunsj: restaurant Reithalle 

13.30 Befaring/test av banesystemet, besøk på trikkemuseet, mv  

20.00 Middag: restaurant zom Kropf 
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Onsdag 26. oktober  

  

Før 0745 Utsjekking fra hotellet 

0745 Avmarsj fra resepsjonen 

08.00 -09.00 Haupbahnhof, informasjonsrom: SBB – orientering om 

nytt jernbaneanlegg v/Mr. H.J. Caviezel, SBB, og 

Andreas Meili, ZVV 

09.00-10.00 Befaring: Mr. H.J. Caviezel and Mr. E. Wiedemann. 

Befaringen avsluttes i informasjonsrommet 

10.00-1030 Transport /forflytning 

10.30 Info-Center West: Transportselskapene Stadt Zürich 

(VBZ) og Canton Zürich (ZVV): 

Presentasjon av VBZ v/ Daniela Tobler (VBZ) 

Organisering og finansielle utfordringer v/ Andreas Meili 

(VBZ)  

 

Utvikling av rutenettet v/ Armin Huber (project manager) 

11.30 Tram Zürich West, v/ René Guertner (project manager) 

12.00 – 13.00 Befaring av Tram Zürich West 

13.30 Lunsj: restaurant Il Gallo 

 

Tid til egne opplevelser – for dem som har tid 

 

18.15 

 

Seneste avreise fra hotellet til flyplassen for dem med 

gruppebillett 

  

20.10 – 22.25 

 

Zürich – Gardermoen med SAS for de gruppereisende 
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Kontaktpersoner i Sveits 

 

Den norske ambassaden Bern    emb.bern@mfa.no 

Astrid Schranz-Vollebekk        asv@mfa.no 

Kgl. Norsk Ambassade 
Bubenbergplatz 10, 3011 Bern 

Tel. +41 31 310 55 55 

 

Samferdselsmininsteriet:  Swiss Federal Office of Transport (FOT) = 

Bundesamt für Verkehr (BAV)  kjell.kolden@bav.admin.ch 

 

 

Rolf Meyer, BERNMOBIL Rolf.Meyer@BERNMOBIL.CH 

 

Ulrich Weidmann   weidmann@ivt.baug.ethz.ch 

 

Ott Ruedi (TAZ)   Ruedi.Ott@zuerich.ch 

 

Andreas Meili, Verkehrsplanung    andreas.meili@zvv.zh.ch  

Telefon direkt: 043 288 48 34 

Zürcher Verkehrsverbund ZVV Postfach    CH - 8090 Zürich 

www.zvv.ch 

      

Daniela Tobler Kohler           daniela.tobler@vbz.ch  

Verkehrsbetriebe Zürich - www.vbz.ch 

Luggwegstrasse 65, Postfach, 8048 Zürich 

Telefon direkt +41 44 434 47 18   
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