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Studietur til Den Haag, Rotterdam og Utrecht i 

Nederland 

20-23 september 2015 

 

DAG 1: Ankomst NL, Schiphol 

 Søndag 20 september  

 

Fly; søndag, Oslo 20. september kl. 1405 med KLM 

Ankomst Den Haag 

 Trikketur fra den Haag sentrum til kysten, Scheveningen 

 Felles middag i Scheveningen 
 

 

DAG 2: Besøk hos Den Haag Metropolitan region (MRDH) i Den Haag  

Mandag 21 september 

 

Adresse: Grote Marktstraat 43, Den Haag  

 Presentasjon av prosjektet ‘Randstadrail’, seniorrådgiver Jan Temorshuizen   

 Lunsj hos MRDH  

 Guidet befaring på Randstadrail og Rotterdam stasjon med MRDH  

Randstadrail er et kollektivnett med raske linjer og høy kapasitet som kombinerer bane, 

trikk/tog og buss mellom byene Rotterdam, Haag og Zoetermeer. Banen, trikken og toget 

benytter delvis samme skinner, hvor stasjonene er lagt til rette med utvidete plattformer som 

både har høye og lave deler. De to busslinjene går på en egen busstrasé mellom Zoetermeer 

og Rodenrijs Ranstadrail stasjon, som ble bygget som en del av prosjektet. Busslinjene har 

forbindelse til Randstadrail-nettet i begge ender. 

Den nye Rotterdam Centraal togstasjon åpnet i mars 2014. Stasjonen ble oppgradert for å 

øke kapasiteten, samtidig som det er lagt til rette for Randstadrail-linjene. Stasjonen er en 

av de fire viktigste togstasjonene i Nederland og er et viktig bindeledd mellom mange 

systemer. 

 

 Felles middag i Den Haag sentrum 

 

DAG 3; Besøk hos Crow og ‘Bureau Spoorbouwmeester’ i Utrecht   

Avreise fra den Haag til hotellet i Utrecht 

 Vi møter Crow som er et samarbeid mellom myndighetene og bedrifter om transport 

 Presentasjon: Organisering og utvikling av kollektivtransport i Nederland og utfordringer 
for fremtiden, prosjektleder Gerard van Kesteren 

Nederland er et foregangsland når det gjelder kollektivtransport og arealplanlegging. Det er 

et lite og tettbefolket land som har satset mye på jernbane og sykkel. I 1989 ble ABC-



KOLLEKTIVTRANSPORTFORUM 

 2015-06-16 

prinsippet innført i arealplanlegging i Nederland, både på statlig, regionalt og lokalt nivå. I 

kollektivtransporten er mye standardisert over hele landet: Blant annet kan alle 

kollektivreiser kan betales med samme kort, og utformingen av stasjoner er den samme. 

Hos Crow vil vi høre om hvordan kollektivtransporten i Nederland er organisert, hvordan 

myndighetene sammen med bedrifter arbeider for å tilrettelegge og finansiere 

kollektivtransport, og hvilke føringer som legges på regionale/lokale myndigheter. 

Lunsj 

 

 Møte med Bureau Spoorbouwmeester og befaring på Utrecht Centraal 

For å skape smidige og velfungerende jernbanestasjoner bruker nederlenderne 

designpolitikken ‘Het Spoorbeeld’, utviklet av den uavhengige organisasjonen Bureau 

Spoorbouwmeester (etablert i 2001). Gode, helhetlige løsninger for brukerne både rundt og 

på jernbanestasjonen står sentralt i ”Het Spoorbeeld”. 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. 

Befaring på Utrecht Centraal for å se de gode løsningene i praksis. Spesielt interessant er 

hvordan det er lagt opp til gode sykkelløsninger som ‘mater’ mot jernbanen, gjennom ‘OV-

sykkel’ som er et sykkelutleiesystem. Dette systemet finnes på hundrevis av 

jernbanestasjoner og bybaner (fe. randstadrail), samt flere andre urbane steder i 

Amsterdam, Utrecht og Rotterdam. Sykkel er en ‘feeder’ til 47% av alle Nederlandske reiser 

med tog. 

 Felles Middag i Utrecht  

 

 

Dag 4: Utrecht- Houten OV plus fiets, og retur til Norge 

Onsdag; 23 september 

 

 Tid til å utforske Utrecht på egenhånd 

 For de som ønsker er det mulig å dra til Houten, som er en satellittby 15 minutter unna 
Utrecht med tog 

 Houten er planlagt godt for sykkel, og her er det mulighet til å utforske hvordan transport 
er planlagt i en mindre by 

Avreise fra hotellet kl. 1200? 

Retur fra Schiphol i Amsterdam kl 1445 med KLM. 

 

Priser og påmelding  
 

 Prisen for turen er NOK 16 000 per person.  

 Hotell, fly, kollektivreiser og alle måltider er inkludert.  

 Dersom du velger å bestille flyreisen selv vil NOK 2000 trekkes fra prisen. Gi beskjed når 
du melder deg på om du ønsker å bestille egen reise.  

 
Bindende påmelding innen tirsdag 30. juni til: jrk@toi.no  
 

 


