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Aŭstrio:                                             Aŭstroj en trajnvojaĝado alpelas Svisojn 
 
En Aŭstrio estis prilaborita studo, kiu respondu demandojn, ĉu investoj en fervojan infrastrukturon estas retroveblaj. La 
rezultoj montris, ke en multaj sferindikoj Aŭstrio okupas “enpintan” lokon en Eŭropo. Kun 2253 kilometroj en jaro kaj “po 
persono” Aŭstrio okupas fruntan lokon en Eŭropa Unio en uzado de fervoja trafiko. Sekvas Ĉeĥa respubliko kun 1860 km 
kaj Francio kun 1555 km. Meznombro en EU estas 1090 km. Antaŭ ĉiuj staras nur Svisio, kiu tamen ne apartenas al EU, 
kie tio estas 2610 km po persono. La studo okupiĝas per pripensoj pri investoj por estonto, ĉu ili fariĝos redonotaj aŭ ne. 
En Aŭstrio jaraj investoj en fervojon atingas ĉirkaŭ 2 miliardojn da eŭroj, dum pro impostoj estas redonataj 1,97 miliardoj 
da eŭroj. 
En la projekto estas prijuĝata ankaŭ trafiko en ekonomiaj centroj, kie ekzemple  transporto per publika trafiko kreskis 
ekde la jaro 2005 ĝis la jaro 2015 de unu miliardo da vojaĝantoj al 1,27 miliardoj jare. Unusola problemo estas “teni 
paŝon” kun ŝosea vartrafiko, kaj tio plejparte pro ĝia fleksibilitato.  
                                                                                                                                            (Laŭ Kurier, 5. 10. 2018)  
 
Aŭstrio:                                  Prototipo AGV kiel unua monda prezentado de hibrida trajno 
 
Kun granda solenado estis en Vieno komence de septembro 2018 fare de Aŭstraj Fervojoj (ÖBB) kaj la firmao Siemens 
kun la nomo “Cytyjet Eco”  prezentita nova trajno kun hibrida movigo. Novaĵo estas metodo de transpreno kaj deponado 
de elektra energio en bateriojn: sur elektrizitaj linioj la elektra kurento estas transprenata de la troleo kaj deponata en 
akumulatorojn, de kiuj sur neelektrizitaj liniosekcioj estas transprenata por movigo kaj kurentoprovizado de la tuta trajno. 
Akumulatoroj, lokigitaj sur la tegmento, pezas 14 tunojn kaj ebligas alveturon 80 km kun povumo 3500 PS kaj kun 
maksimuma rapido 140 km/h. Ekde aŭtuno 2019 la prototipo estos testada en kutima trafiko sur linioj en Malsupra kaj 
Supra Aŭstrio. 
                                                                                                                                       (Laŭ Wirtschaft Heute)   
 
Ĉinio:                                                       Nova fervoja linio inter Ĉinio kaj Irano 
 
Ĉinio en kadro plenumado de konstrua programo por t.n. renovigo de “la silka vojo” malfermis novan fervojan linion inter 
Mongolio kaj Irano. La linio longas 9000 km kaj kunligas Internan Mongolion kun urbo Bam en sudorienta Irano. La linio 
estas destinita plejparte por vartrafiko. Por veturo de vartrajno estas kalkulataj 15 tagoj, kiel anoncis la presagentejo 
IRNA. Kompare al trafiko surmara estas kalkulata mallongigo 20 tagojn. La unua trajno, kiu sur la ekfunkciigita fervojlinio 
trafikis, estis kontenera trajno kun 41 konteneroj, kargitaj de maŝinoj  kaj aŭtomobilkonsistaĵoj en valoro 1,5 milionoj da 
usonaj dolaroj. 
                                                                                                                                            (Laŭ OWC, 12. 9. 2018) 
 
Italio:                                                   Ĉefo de Italaj Fervojoj interesiĝas pri flugkompanio Alitalia  
 
Ĉefo de Ŝtataj italaj  fervojoj pripensas eblon de kunligo kun flugkompanio Alitalia. La proponon li tamen ankoraŭ ne 
anoncis al itala registaro. Nuntempe estas pripensataj sinenergioj (samceleco de kunagado kaj reciproka influo) de la 
kunligo, kiel ekzemple vendado de vojaĝdokumentoj, veturoj k.t.p. La kompanio Alitalia ne troviĝas en bonaj vivkondiĉoj 
kaj havas problemon rezisti al kreskanta konkurenco kun malpli elspezaj flugoj, kiel ankaŭ al konkurenco de altrapidaj 
trajnoj , kiuj en Italio plimultiĝas. Nuntempe por Alitalia estas preparata sava plano, respektive la registaro serĉas iun 
aĉetanton kun tio, ke ĝi tamen pretus en la kompanio konservi kvocienton 51 %.  
                                                                                                                                     (Laŭ Handelsblatt, 27. 9. 2018)  
 
Nederlando:                                         Testado de aŭtonomaj vartrajnoj 
 
En novembro 2018 komencis testado de aŭtonomaj vartrajnoj sur elektita vartrafika linio, kiuj provas aŭtomatan trafikadon 
de trajnoj, dum kiu estas testada aŭtomatigo de la nivelo 2. Tiu  ĉi nomiĝas GoA2, do ŝtupo de la ŝtupo de aŭtomatigo 2 
(Grade of Automation level 2). La trajno laboras tute aŭtonome sur la nivelo 4. En la programo estas eksperimentoj kun 
GoA2, kiam la trajno transpenas parton de la taskoj de la lokomotivestro. La lokomotivestro kontrolas veturadon kaj en 
kazo de la bezono povas interveni. 
                                                                                                                                    (Laŭ Cargovák 10/2018)          
 
Pollando:                                  Kvociento de pola fervoja vartrafiko malkreskas 
 
Fervoja vartrafiko en Pollando jam en kelkaj jaroj iom post iome perdas sian kvocienton en la merkato. Tio estas rezultoj 
de la esploro pri merkato, farita de Unio de la ekspertoj kaj gvidantaj laborantoj en fervoja trafiko (SEMTS). Male 
alkreskon travivas ekde eniro de Pollando en Eŭropan Union (EŬ) en la jaro 2004 ŝosea vartrafiko. Kvociento de la 
fervojo en entuta surtera vartrafiko en la jaro 2017 malkreskis de originaj 21,4% al 11,7%. SEMTS pro tio apelacias 
politikistojn, ke ili pli investu en intermodalajn terminalojn, transŝarĝajn lokojn ĉe orientaj landlimoj de Pollando, 
branĉtrakojn kaj aliajn elementojn de fervoja infrastrukturo. Respondeca estas la ŝtata organizo PKP PLK. 



La ĝisnunaj rezultoj de la jaro 2018 eble fine montras, ke la trendo povus turni, kiam ekzemple entuta pezo de transporto 
montras kreskon pri + 6,7% kompare al samtempa periodo de la jaro 2017. 
                                                                                                                                (Laŭ Transportweb, 10. 10. 2018)                       
      
Pollando:                                       Nova silka vojo estas prioritato por Pollando 
 
Pola PKP Cargo investas en siajn servojn kaj reagas tiel al kreskantaj trafikampleksoj en fervoja vartrafiko inter Eŭropo kaj Azio. 
Ĉirkaŭ 250 milionoj da eŭroj en jaro estas dediĉitaj al tio, kion la kompanio elektis kiel proaktivan aliron. PKP Cargo posedas ĉiujn 
landlimajn terminalojn en Pollando.Tio inkluzivas ankaŭ landliman transirejon Malaszewicze-Brest, kunliganta Pollandon kaj 
Belorusion. Temas pri la plej populara landlima transirejo sur Nova silka vojo. Post kvar aŭ  kvin jaroj la kapacito sur tiu ĉi terminalo 
povas atingi kvaroblon. Laŭ aserto de la trafikisto estas tie ĉi ankaŭ nun ĉirkaŭ 40% da libera kapacito. Alian opinion havas 
ekspedistaj firmaoj, kiuj Malaszewice opinias trafikflua stretloko. 
                                                                                                                                                           (Laŭ Cargovák 10. 2018)  
 
Svisio:                                        Trans Svisaj Alpoj estis transportitaj malpli multaj varoj (Berno) 
 
En unua duonjaro 2018 nombro da kamionoj kun varoj tra Svisaj Alpoj malmultnombriĝis pri 2,5% al 477000, kio 
respondas al longatempa trendo. Anoncis tion Svisa federacia ofico por trafiko (BAV). Ĝi estas samtempe la plej malalta 
nombro en duonjaro ekde la jaro 1999, kiam estis akceptita leĝo pri translokigo de vartrafiko de la ŝoseo. Trendo de 
malaltigo laŭ BAV vidiĝis en ĉiuj kvar transirejoj, plej multe en transirejo Simplon, kiu en vintro pro neĝamasoj estis dum 
longa tempo fermita. 
Plialtigon en fervoja transporto en la jaroj 2013 ĝis 2017 oni  ne sukcesis konservi. Transportitaj varoj en unua duono de 
2018 kompare al la sama periodo en 2017 preskaŭ ne ŝanĝiĝis (-0,2%), influis tion precipe vastampleksaj laŭplanaj 
trafikpaŭzoj por bontenadaj laboroj ne nur en Svisio, sed ankaŭ strikoj de fervojistoj en Francio en la dua duonjaro 2018. 
Entute malaltiĝis kvanto da transportitaj varoj trans Alpojn en komparo de unua duonjaro 2018 kaj 2017 pri 0,8% al 20,4 
milionoj da tunoj. 
                                                                                                                                     (Laŭ Transportweb, 13. 9. 2018) 
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