
Østerrike – et jernbaneland å se opp til? 
Ved Sven Marius Utklev Gjeruldsen, seniorrådgiver i internasjonal 

seksjon, Jernbaneverket 





Østerrike kåret til vinner 

  

• Jernbanemagasinet gjennomførte 

i 2015 en kåring av de beste 

jernbanelandene i Europa 

 

• Østerrike klatret til topps – til 

tross for at det ikke er det 

jernbanelandet vi «hører mest 

om» 



Østerrikske jernbaner i tall 

  

• Nettverkslengde på 4.859 

kilometer (4.219) 

 

• 247 tunneler (733) 

 

• 6.207 broer (2.557) 

 

• 234 millioner reisende pr. år 

(70,3) 

 

• Innbyggertall: 8,6 millioner (5,2) 

Foto: ÖBB 



ÖBBs organisasjonsstruktur 



Jernteppets fall – oppskriften 

på suksess? 

  

 

• Østerrike har en fordelaktig 

plassering med hensyn til nye, 

fremvoksende markeder 

 

• Har «jernbanegrense» til 

Tyskland, Sveits, Italia og 

Liechtenstein i det gamle vest, og 

til Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og 

Slovenia i det gamle øst  
 



Nye tider ga behov for 

nytenking 

  

• Jernteppets fall ga trafikkvekst og 

tvang frem utbygging av jernbane 

i Østerrike 

 

• De siste 10 årene har man hatt 

en økning i antallet 

personkilometer på 43,7% 

 

• De største prosjektene har i stor 

grad bidratt til å lette trafikken 

rundt og mellom storbyene 
 



Planlagte infrastrukturprosjekter frem mot 2020 



Wien 2009: Ingen god 

jernbaneby 

  

• Så sent som for 7 år siden var 

Wien en jernbaneby med store 

utfordringer 

 

• Trafikken var spredt på 

Westbahnhof, Nord/Westbahnhof, 

Franz-Josefsbahnhof og 

Süd/Ostbahnhof 





Bahnorama 

  

• For å skape entusiasme og 

involvering i prosjektet bygget 

man opplevelsessenteret 

«Bahnorama», med blant annet 

et 40 meter høyt utsiktstårn 

 

• Innvendig var det også et over 50 

kvadratmeter stort flyfotografi, 

som visualiserte behovet for en 

ny sentralstasjon 

Foto: ÖBB 



Dagens Wien hbf.  

  

• 12 gjennomgående spor på 

«hovedplan», deriblant 2 spor 

uten plattform for passerende tog  

 

• S-bahn på egne spor i egen 

etasje 

 

• God overgang til sporvogner og 

annen kollektivtrafikk 

Foto: ÖBB 



Ikke bare fryd og gammen 

  

• I 2012 ble det anlagt sak mot 

ÖBB av togselskapet 

«Westbahn» 

 

• Westbahn vant saken, og 

ÖBB må utlevere informasjon 

i sanntid 

 

• Det pågår for tiden 

etterforskning rundt hvorvidt 

ÖBB misbruker sin 

markedsposisjon 



Railjet 

  

• En av få lokomotivbaserte 

hurtigtog i Europa 

 

• I utgangspunktet utslaget av et 

«feilkjøp» av lokomotiv 

 

• Har bidratt til at ÖBB har fått 

svært omfattende 

hurtigtogforbindelser utenlands 

Foto: ÖBB 



Nattogene 

  

• Et døende produkt? 

 

• Store investeringer i Wien 

 

• Nattogforbindelser til Italia og 

Tyskland, samt Østerrikske 

destinasjoner 

 

• Mulig ÖBB tar over mer av 

nattogtrafikken i Europa 



Menschlichkeit fährt bahn 

  

• Wien hbf har slitt enormt med 

flyktningestrømmen i 2016 

 

• ÖBB lanserte tidlig et eget 

program, «Menschlichkeit fährt 

bahn» 

 

• Fikk mye støtte i befolkningen 

 

• Usikkert hvordan neste sommer 

vil slå ut migrasjonsmessig 





Én måned senere… 



Hvem vinner om 5 år? 

  

• Norge vil trolig gjøre det godt – 

investeringene har allerede gitt 

god trafikkøkning 

 

• Holder likevel en knapp på 

Danmark på toppen 



Takk for oppmerksomheten! 


