
Välkommen till Freiburg!
Denna broschyr hjälper dig att hitta till och runt i 
Freiburg. Den guidar dig även till lokala sevärdheter 
och ger dig information om regionen. 

Att ta sig till Freiburg via flyg

Från följande flygplatser finns anknytningar till 
Frieburgs centralstation(Hauptbahnhof, Hbf) enligt 
nedan beskrivna tidtabell:
• Frankfurt Flughafen: Ca två timmars restid. Avgångar 
en till två gånger i timmen, dels med direktanknytning 
via ICE/IC/EC (höghastighetståg) eller med ett byte.
• Zürich: Två till tre timmars restid. Tågavgångar varje 
timme med ett byte.
• Basel/Mulhouse Euro-Airport: 55 minuter med buss till 
Freiburgs centralstation.
• Baden-Airpark – Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: 
1,5-2,5 timmars restid. Tåg- och bussavgångar varje 
timme. (Se även fjärrbusslinjer)
• Stuttgart: Ca 2,5 timmar. Avgångar varje timme via 
S-Bahn och ICE.
• Friedrichshafen: 3-4,5 timmar. Tågavgångar varje 
timme.
• Strasbourg Airport: 1,7-3 timmar med tågavgångar 
varje timme. (Se även fjärrbusslinjer)

Att ta sig till Freiburg via tåg

Tågavgångar minst en gång i timmen via ICE från  
Mannheim i norr(1,5 h) och Basel i söder(45 min.)
• Basel:
- Basel SBB (Schweiz) 25 st ICE/EC/IC direkttåg (DT) 
dagligen med restid på ca 45 min.
- Basel Badischer Bahnhof (Basel Bad Bf): 35 min via 
ICE eller 55 min vi regionaltåg (RE, RegionalExpress).
• Berlin: Ungefär 6,5 h med 5-7 st DT via ICE. 
• Dortmund: 5 h med 4 st DT via ICE/EC dagligen.
• Frankfurt centralstation: Ungefär 2 hr. 9 st DT via ICE  
• Hamburg: Ca 6 h. 10 st DT via ICE dagligen.
• Hannover: Ungefär 4-5 h. 7 DT dagligen.
• Karlsruhe: 1 h, 1-2 avgångar med ICE/IC varje 
timme.
• Cologne: Ungefär 3-4 h med 8 DT dagligen.
• Milan: 7 st ICE dagligen (1-2 byten), restid 5,5 h.
• Munich: 4-5 h. 12 st ICE/IC dagligen via ett byte.
• Paris Est: 3,5 – 4,5 h. Avgångar minst en gång i 
timmen med TGV/ICE (ett eller två byten).
• Strasbourg: 1-1,5 h. Varje timme, ett byte.
• Stuttgart: 2 h. ICE/IC varje timme, ett byte.
• Zürich: Ungefär 110 min. Dagligen via 7 st ICE DT
P
Det finns även andra snabbtågsanknytningar med ett 
eller två byten som tar dig till Frieburg.

Hur man tar sig runt i Frieburg

Stadskärnan ligger på åtta minuters gångavstånd från 
centralstationen (750 m). Alla delar av Frieburg kan nås 
m.h.a. lokaltrafiken (tåg och bussar) som går från 
05:00 till 01:00. Många platser runt Frieburgs kan nås 
via regionaltåg som avgår varje timme i sex riktningar.

RVF regionaltrafiken för Region Frieburg

Freiburg är ligger i centrum för RVF (regionaltrafiken) 
som sträcker sig från Herbolzheim i norr till Müllheim i 
söder (ca 60 km) och från Rhen i väster till 
Hochschwarzwald med Feldberg, Titisee och  
Schluchsee i öst (ca 60 km).
www.rvf.de/PDF/RVF-Schienennetz.pdf
Området som RVF omfattar är indelat i tre zoner. Zon A 
är centrala Frieburg och Zon B och C  täcker områdena 
utanför.

Inom RVF finns det tre biljettyper:
• Enkelbiljett för en, två eller alla zoner. Vuxna: 2.20, 
3.80 eller 5.40€.
• Flerresebiljetter (8 resor) för samma urval av zoner 
som ovan och ett flexibelt poängsystem 'Punktekarte' 
som ger ca 10% rabatt.  
• 24-timmarsbiljett för en zon eller hela RVF området, 
En person (5.50€ för en zon; 11€ för hela RVF) eller 
fem personer (9.90€ för en zon, 19.80€ för hela RVF). 
• ‘WelcomeKarte’ Giltig i tre dagar för en person och 
gäller för all RVF trafik och även nattbussar(fredag och 
lördag) och på linbanorna vid Schauinsland: 24€.
• ‘RegioKarte’ (Månadsbiljett) 51€, giltig inom hela RVF  
RVF; På söndagar och helgdagar även giltig för 
ytterligare än vuxen + barn.
• ‚Baden-Württemberg-Ticket’: Endags biljet för upp till 
fem personer. Giltig på alla regionaltåg och bussar inom 
Baden-Württemberg. 21€ för en person med 4€ tillägg 
för varje ytterligare person. Finns på alla Deutsche 
Bahns biljettmaskiner.

Tåg- och bussinformation

Deutsche Bahn (Regionaltåg och nationell trafik): 
www.bahn.de
Reseplanerare för Baden-Württemberg: www.efa-
bw.de
Resor inom staden Freiburg: www.vag-freiburg.de
www.vag-freiburg.de/liniennetz/liniennetzplan/
Regio-Verkehrsverbund Freiburg: www.rvf.de
Südbadenbus GmbH (regionalbussar): 
www.suedbadenbus.de
KONUS-gäst kort. Gratis resor med tåg och bussar inom 
Schwarzwald:
www.schwarzwald-tourismus.info/ 
content/view/full/3102
Fjärrbusslinjer (Nya inom Tyskland):
www.meinfernbus.de  
www.deinbus.de 
Andra sidor för reseinformation :
www.freiburg.de ➔ Verkehr
www.freiburg-fuer-alle.de ➔ Mobilität 
www.vcd.org/freiburg ➔ Service



Andra transportmöjligheter
Cykelhyrning:
www.mobile-freiburg.com, i cykelstationen ‘mobile’, 
ligger nära centralstationen.
Bilpool 
www.car-sharing-freiburg.de, kan även användas av 
medlemmar från andra bilpooler i Tyskland.

Arenor och teatrar i Freiburg
Den officiella stadsportalen:

www.freiburg.de
www.fwtm.freiburg.de. Turism och mässor.
www.greencity-cluster.de: Företag och instutitioner 
inom förnyelsebar energi.
www.konzerthaus.freiburg.de, konserthuset, ligger i 
nära anknytning till centralstationen.

Albert-Ludwigs-Universitet
www.uni-freiburg.de  Anreise. Hvudyggnaderna 
ligger i stadskärnan, fem minuters promenad från 
centralstationen, hållplats 'Stadttheater' där tåglinje 
1, 3 och 5 stannar. 
Naturvetenskapliga fakulteten, ligger norr om 
stadskärnan, ca 10-15 min till fots från 
centralstationen, hållplats 'Tennenbacher Straße' där 
linje 2 stannar. 

Universitetssjukhuset (ca. 2 km från centralstationen), 
tåglinje 5, hållplats 'Friedrich-Ebert-Platz'
Teknikska fakulteten och tillämpad vetenskap, 
Hållplats 'Neue Messe/Universität' (Riktning mot 
Breisach) 

Messe Freiburg och 'Rothaus-Arena'
www.messe-freiburg.de ➔ Besucher / Anreise
Hållplats 'Neue Messe/Universität' (Riktning mot 
Breisach) ca 4 min. (plus 10 min promenad) eller buss 
11 som tar ca 15 minuter. 

Sevärdheter i närheten av Frieburg
Schauinsland

Freiburgs Hausberg 'egna berg',1284 m, med utsikt 
över Freiburg, Rhen dalen, Vogeserna och Alperna, 
www  .bergwelt-schauinsland.de  , ca 60 mins. Från 
stadskärnan (Bertoldsbrunnen) med tåg 2 and buss 
21, Därefter via linbana (tur-retur biljett: 12€); eller 
tåg till Kirchzarten, byte till buss mot ‘Hofsgrund’, 
‘Schauinsland Halde’(ca 45 min) därefter ca 2km 
gångväg (Biljett prisklass två, ‘Preisstufe 2’)

Waldkirch
Vacker landsortsstad med en slottsruin, www.stadt-
waldkirch.de, 20 min från Freiburgs centralstation via 
tåg, biljetter 'Preisstufe 2'

Staufen
'Faustus stad' i Münstertal med slottsruiner, 
www.staufen.de, 30 min från Freiburg centralstation, 
biljetter 'Preisstufe 2'

Kaiserstuhl
Mindre bergsområde vid Rhendalen, vingårdar med 
vandringsleder och ett flertal utsiktsplatser, 
www.kaiserstuhl.com, 20-60 min from Freiburg 
centralstation, biljetter 'Preisstufen 2-3'

Breisach am Rhein
Historisk stad med en katedral (byggd under 13-16-
hundratalet), www.breisach.de, 30 min från Freiburg 
centralstation, biljetter 'Preisstufe 3'

Hinterzarten and Titisee 
Ett vandringsparadis och en av Schwarzwalds sjöar 
med badplatser, båtuthyrning och turer, 
www.hinterzarten.de, www.titisee-neustadt.de, 40 
min från Freiburg centralst., biljetter 'Preisstufe 3'

Schluchsee
Största sjön i Schwarzwald, www.schluchsee.de, 60 
min från Freiburg centralst., Tickets 'Preisstufe 3'

Feldberg
”Dach des Schwarzwalds“, 1493 m., det högsta berget 
i Schwarzwald, www.hochschwarzwald.de, 80 min 
från Freiburg centralst. via tåg/buss, biljetter 
Preisstufe 3

Baden-Baden
Kurort med flera spa och ett kasino. www.baden-
baden.de, 45 min från Freiburg centralstation med 
ICE (enkelbiljett 28€), 85 min via regionaltåg med 
Baden-Württemberg-biljett (tur-returbiljett 21€; ett 
byte i Offenburg)

Lake Constance
www.bodensee.de, till Konstanz 160-200 min fråm 
Freiburg centralstation med regionaltåg och Baden-
Württemberg-Biljett (tur-retur 21€)

Heidelberg
www.heidelberg.de, ca 2 h med ICE, 47€. 2.5 h om 
man åker med regionaltåg.

Sevärdheter i angränsande Frankrike och Schweiz
Colmar
En sevärd stadskärna med flertalet historiska 
byggnader och kanaler, ‘Unterlinden’-museum, teatrar, 
www.ot-colmar.fr, 70-90 min från Freiburg 
centralstation med tåg och buss, RegioElsass-Biljett  
giltig för en eller fem personer i 24 timmar.

Strasbourg
Historisk stadskärna kring den berömda katedralen, 
musem, teatrar, www.otstrasbourg.fr, 70 min med 
ICE 100 min med RE/RB från Freiburg centralstation 
(byte i Offenburg)
Mulhouse
Shopping- och industristad med museum och teatrar 
www.mulhouse.fr/de, Mån-Fre 5 avgångar dagligen 
med regionaltåg och buss (60 -80 min). Även tåg via 
Basel(90-120nmin)
Basel
Historisk stadskärna med katedral och museum, 
www.basel.ch, för tågtider se framsidan, Baden-
Württemberg-Biljett giltig för resor till Basel.
Bern
Huvudstaden i Schweiz med en historisk stadskärna 
vid floden Aare, www.bern.ch, 2 h med ICE/IC
Bernese Oberland
Med sjöarna Thuner und Brienzer och bergen ‘Eiger’, 
‘Mönch’ och ‘Jungfrau’, www.berneroberland.ch, 
Interlaken ungefär 3 h från Freiburg centralstation 
med ICE (flera avgångar dagligen)

Övrig information om region Freiburg
www.frsw.de (Portal för Freiburg med omnejd)
www.upperrhinevalley.com (Baden, Alsace, nord 
västra Schweiz och Palatinate)
www.schwarzwald-geniessen.de
www.dreisamtal.de
www.hochschwarzwald.de
www.naturpark-suedschwarzwald.de
www.schwarzwald-tourismus.info
www.markgraefler-land.com
www.schwarzwald-bike.de/touren_uebersicht.php
www.fahrradland-bw.de (Baden-Württemberg, cykling)
www.wanderservice-schwarzwald.de (vandring)
www.loipenportal.de/schwarzwald (längdskidor)
www.europapark.de
www.vcd.org/freiburg (resor med tåg och buss) 
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