
 

 

 

รายงานพิเศษ  

สถาบันวิจัยด้านระบบรางในประเทศออสเตรีย  

 
Source:Wiki 

ในปี 2561 นี้จะครบรอบ 180 ปีการคมนาคมระบบรางของประเทศออสเตรีย ซึ่งในปัจจุบันได้รับ          
การยกย่องให้เป็นระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งของโลก มีส่วนช่วยผลักดันให้ความสามารถใน 
การแข่งขันของออสเตรียอยู่ที่อันดับ 14 ของโลกในด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (จัดโดย World Economic 
Forum) และไล่หลังประเทศเพ่ือนบ้านเช่น เยอรมัน (อันดับที่ 8 ) และสวิสเซอร์แลนด์ (อันดับที่ 6 ) ไม่ไกลนัก 
กล่าวกันว่าออสเตรียอาจจะได้ล าดับที่สูงกว่านี้หากพิจารณาเพียงโครงสร้างของระบบรางและถนนเท่านั้น 
ท าไมออสเตรียถึงมีโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ดี ? ภาคส่วนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ? ประเทศไทยจะเรียนรู้อะไร
ได้จากออสเตรียเพ่ือน าไปพัฒนาระบบคมนาคมของตนเองที่มีจ านวนคนเสียชีวิตมากเป็นอันดับสอง          
ของโลก และมีสภาพการจราจรที่ติดขัดจนเป็นที่เลื่องลือ ติดตามได้ในรายงานของส านักงานที่ปรึกษา
อุตสาหกรรมฯ ฉบับนี้ (กุมภาพันธ์ 2560) 

บรรณาธิการที่ปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
ส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com  
https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 
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1 ต้นทางระบบรางออสเตรีย  

ประวัติศาสตร์ระบบรางของออสเตรียเริ่มขึ้นเมื่อปี  2058 (ค.ศ. 1515) โดยมีระบบกระเช้าราง         
ที่ให้บริการขึ้นลงปราสาท Salzburg (ในปัจจุบันยังสามารถใช้บริการได้อยู่) ต่อมามีการสร้างระบบรถราง       
ม้าลากในช่วงปีศตวรรษที่ 18 จนในปี 2381 (ค.ศ. 1838) ระบบรางรถจักรไอน้ า ในชื่อ Kaiser-Fraz-
Ferdinands-Nordbahn ได้เปิดท าการเป็นระบบแรกของออสเตรีย ให้บริการรับส่งประชาชนในเขตเหนือของ
ประเทศ  ระบบดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และ
ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ในปี 2461 (ค.ศ. 1918) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ ๆ เข้ามาดูแลและเปลี่ยนมือไปอยู่ภายใต้การจัดการของรัฐนาซีในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง จนเมื่อหลังสงครามโลก มีการจัดตั้งองค์กร Österreichische Bundesbahnen หรือ 
ÖBB มาดูแลระบบรางและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน ÖBB ยังคงเป็นผู้ดูแลระบบรางรถไฟ          
ของออสเตรียทั้งหมด แต่ด้วยความส าคัญของระบบราง ได้มีการจัดตั้งสถาบันทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้า
ดูแลและท างานวิจัยในด้านดังกล่าวนอกเหนือจาก ÖBB โดยสามารถแบ่งออกเป็นสามหมวดใหญ่ ๆ คือ
สถาบันวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันจากภาคการศึกษา และสถาบันวิจัยของภาคเอกชน 

2 สถาบันวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  

2.1 ÖBB ดูแลระบบรางเชื่อมต่อในระดับประเทศ 

ในช่วงแรกที่มีการก่อตั้ง 2461-2512 (ค.ศ. 1918-1969) ÖBB เป็นองค์กรเอกเทศที่มีจุดประสงค์หลัก
ในการแสวงหาก าไร (independent, commercial enterprise) แต่ในปี 2512 (ค.ศ. 1969) มีการจัดตั้ง
กฎหมายด้านรถไฟที่ท าให้ ÖBB ตกเป็นของรัฐ มีการควบคุมงบประมาณและการลงทุนต่าง ๆ โดยรัฐบาล 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2535 (ค.ศ. 1992) ÖBB  ถูกเปลี่ยนสถานะให้เป็นรัฐวิสาหกิจ และได้สิทธิในการดูแล
งบประมาณของตนแต่ยังอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของออสเตรียและสหภาพยุโรป และมีการลดงบประมาณ
ขององค์กรที่มาจากเงินภาษีของประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทให้สูงขึ้น 
ต่อมามีการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจากรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding) ที่สามารถถือหุ้นในกิจการ
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ต่าง ๆ ได้ เพ่ิมความคล่องตัวในการลงทุนของบริษัทให้สูงขึ้น ปัจจุบัน ÖBB มีบริษัทลูกจ านวนมาก ทั้งใน           
ภาคคมนาคม โลจิสติกส์ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน และโฆษณา มีรายได้
มากกว่า 5 พันล้านยูโรต่อปี และมีพนักงานมากกว่า 40,000 คน ครอบคลุมยุโรปกลางเกือบทุกประเทศ ดูแล
ระบบรางเป็นระยะรางรวมกว่า 4,900 กิโลเมตร (ระบบรางไฟฟ้าร้อยละ 72) สถานีรถไฟกว่า 1,128 สถานี         
มีหัวรถจักร 1,093 ขบวน ตู้รถกว่า 2,799 ตู้ รถขนสินค้า 26,518 ขบวนและรถบัส 2,200 คัน  

   
Source: ÖBB 

แม้ว่าระบบรางของออสเตรียจะเป็นระดับแนวหน้าของโลก แต่ก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง        
อยู่ตลอดเวลา ÖBB ได้ลงทุนอย่างมหาศาลเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการสร้างสถานี รถไฟหลักใน           
กรุงเวียนนาหรือ Hauptbahnhof มูลค่ากว่า 220 ล้านยูโร (เปิดใช้เต็มศักยภาพเมื่อปี 2558 (ค.ศ. 2015)) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเส้นทาง Vienna - Linz ขึ้นอีกสี่เท่าตัว สร้างเส้นทาง St Pölten bypass (เปิดใช้       
ในเดือนธันวาคม 2560) และเส้นทาง Kleinmünchen - Linz ที่จะเปิดในปีหน้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เส้นทางรถไฟตะวันตกหรือ Western Railway ที่จะได้รับเพ่ิมรางอีกสองรางในช่วง Linz - Wels section           
ที่เป็นคอขวดของรถไฟขนสินค้าและผู้โดยสารไปสู่ Salzburg และเยอรมนีในปัจจุบัน 

 
Source: ÖBB 

นอกจากนี้ ÖBB ยังด าเนินการจัดตั้งการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ส าหรับ           
แต่ละภาคส่วนของกิจการอย่างเอกเทศ เพ่ือยกระดับนวัตกรรมของตนเองในภาคส่วนนั้น ๆ ผ่านการบริหาร
ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน โดยมี ÖBB-Holding AG เป็นผู้บริหารภาพรวมของบริษัท และมีการสร้าง
แพลตฟอร์มระหว่างกลุ่มเพ่ือประสานงานและควบคุมการวิจัยต่าง ๆ แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยใน                   
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลส าหรับโครงการวิจัยและควบคุมโครงการระหว่างหน่วยงาน



 
ส ำนักงำนท่ีปรึกษำด้ำนอตุสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรยี 

 4 

ต่าง ๆ ตามค าขวัญของ ÖBB ที่ว่า "from problem to vision – from vision to reality" โครงการทั้งหมด
ของบริษัทต่างมีจุดประสงค์เดียวกันในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า รวมทั้งมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่พร้อมใช้งาน  

กิจกรรมการวิจัยของกลุ่ม ÖBB Group นั้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ วัสดุในภาคโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทคนิคด้านวิศวกรรม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาของการให้บริการลูกค้า และรวมไปถึง 
โครงการความปลอดภัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของระบบรถไฟอีกด้วย  

2.2 Wiener Linien และ Wiener Stadtwerk ดูแลระบบรางเมืองเวียนนา 

  
Source:Wikipedia 

กรุงเวียนนาได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน นอกจากน้ าดื่มท่ีมีคุณภาพสูง 
บ้านเมืองที่มีความสวยงามแล้ว ระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพก็มีส่วนที่ท าให้ชาวเวียนนามีคุณภาพชีวิตที่ดี
Wiener Linien เป็นบริษัทลูกของ Wiener Stadtwerk ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของกรุงเวียนนา ดูแล
โครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง เช่น พลังงาน การคมนาคม และสุสาน 

 
Source:Wiener Stadtwerk 

นอกจากการด าเนินการระบบคมนาคมของเมือง ซึ่งมีทั้งระบบรางแทรม รางใต้ดิน และระบบรถเมล์
แล้ว Wiener Stadtwerk ยังมีการด าเนินการด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบคมนาคมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยปัจจุบันมีโครงการดังนี้: 

 Brake Energy – โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบรถไฟใต้ดิน โดยใช้พลังงานจาก
การหยุดรถในการสร้างพลังงานไฟฟ้า (เริ่มตั้งแต่ปี 2548 (ค.ศ. 2005)) 
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 CASE – โ ค ร งก า ร วิ จั ย  Competencies for a Sustainable Socio-Economic Development 
ระหว่างสถานบันวิจัย เอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐ ในด้านเศรษฐกิจยั่งยืน  

 e-mobility on demand – โครงการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน          
ที่เก่ียวข้อง  

 eTaxi Wien – โครงการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้บริการรถแท็กซี่  

 JÖ – โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้รถของกิจการต่าง ๆ ในกรุงเวียนนา ผ่านการจัดการโดย
ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต  

 MultiMo – โครงการส่งเสริมการเดินทางหลากหลายรูปแบบ ผ่านแอพลิแคชั่นของสมาท์โฟน โดย
ด า เนินการร่ วมกับสถาบันวิ จั ย  Austrian Institute of Technology มหาวิทยาลั ย  Vienna 
University of Technology และบริษัท Omnitrend  

2.3 Austrian Institute of Technology (AIT)  

 

สถาบันวิจัย AIT เป็นองค์กรด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรีย มีการจ้างนักวิจัยและพนักงาน          
รวมกว่า 1,260 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเวียนนา ในด้านระบบคมนาคม AIT มีงานวิจัยที่หลากหลาย 
ผลงานวิจัยในด้านระบบรางขององค์กร ได้แก่  

 การศึกษามาตรฐานและการควบคุมมลภาวะทางเสียงของระบบราง (โครงการ WIABAHN ร่วมกับ
ภาครัฐ และ ÖBB) 

 การจ าลองอายุการใช้งานของโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง โดยเฉพาะ crosswalk structure  

 ท างานวิจัยร่วมกับบริษัท Bombardier เพ่ือออกแบบระบบแทรมที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางราง
โดยใช้ 3D sensor system รวมทั้งระบบความปลอดภัยของรถรางอ่ืน ๆ (โครงการ Straßenbahnen 
lernen sehen, denken und reagieren) 

 การท าวิจัยด้าน modular safety certification ส าหรับระบบคมนาคมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การจ าลอง และการออกใบรับรองความปลอดภัยเพ่ือเ พ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม (โครงการ SAFECER) 
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3 สถาบันวิจัยจากภาคการศึกษา 

3.1 Institute of Transportation Vienna University of Technology  

สถาบันด้านคมนาคมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเวียนนา มีศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบรางอยู่          
สองแห่งด้วยกันได้แก่ Research Center of Transport Planning and Traffic Engineering และ Research 
Center of Railway Engineering, transport and cable ways.  
  

 Research Center of Transport Planning and Traffic Engineering - 
Vienna University of Technology (ศูนย์วิจัยด้านการวางแผนคมนาคม          
และวิศวกรคมนาคม)1 

สถาบัน IVV มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบคมนาคมและการวางแผนคมนาคม โดยเฉพาะการวางแผน
คมนาคมอย่างยั่งยืน การจัดระบบขนส่งที่ให้ความส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประสบการณ์ใน         
การท าวิจัยเกี่ยวกับระบบรางทั้งในสหภาพยุโรปและเอเชีย ดังนี้  

 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของระบบรางในสหภาพยุโรป 

 การวิจัยข้อมูลของ Multinational Operators ด้านคมนาคม 

 การประเมินผลของโครงการ Smart City ในเขต Mediterianian 

 โครงการ Cross-border railways Burgenland-West Hungary ของสหภาพยุโรป 

  
Source: TU-Wien 

  
 Research Center of Railway Engineering, transport 
and cableways (ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรระบบรางและทางกระเช้า)  

เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบรางของออสเตรีย  
มีงานวิจัยและกิจกรรมในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง น าโดย Prof. Norbert Ostermann ที่มีความเชี่ยวชาญ

                                           
1 http://www.ivv.tuwien.ac.at/home/ 
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ในด้านระบบราง สถาบันวิจัยได้รับความไว้วางใจให้ เป็นผู้ น าในการจัดงาน 15 th Vienna Railway 
Colloquium และมีงานวิจัยร่วมกับ Wiener Linien และ ÖBB อย่างต่อเนื่อง2  

3.2 Institute of Railway and Transport Graz, University of Technology (EBW) 

EBW มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับงานวิจัยในระบบรางอย่างครบวงจร ทั้งด้านการวางแผน 
ก่อสร้าง ด าเนินการ ซ่อมแซมและประเมินผล สถาบันดังกล่าวได้รับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2504 
(ค.ศ. 1961) โครงการวิจัยของสถาบันได้แก่ Economic evaluation subsequently 
longitudinally welded rails การตรวจสอบหมอนรถไฟร่วมกับ ÖBB ห้องทดสอบแรงต้าน

ของวัสดุ การตรวจสอบ fractal analysis เพ่ือหาจุดเปราะบางของราง โครงการการซ่อมแซมระบบราง          
แบบบูรณาการ และโครงการอ่ืน ๆ อีกมากกว่า 30 กว่าโครงการวิจัย3  

3.3 Institute of Infrastructure, Intelligent Transport 
Systems, University of Innsbruck (UIBK)  

สถาบันวิจัย UIBK น าโดย ดร. Prager Günter มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง         
ในเขตเทือกเขา Alpine (Alpine Infrastructure Engineering) มีงานวิจัยร่วมกับ ÖBB และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยล่าสุดได้แก่  โครงการ Low-maintenance superstructure on mountain trails 
(ร่วมกับ ÖBB-Infrastruktur) ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานและการออกแบบระบบรางที่ทนทานส าหรับเขตภูเขา 
โครงการ life cycle management by a superstructure ศึกษาการสึกกร่อนของโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ระบบราง เช่น หมอนรถไฟ ผ่านการจ าลองข้อมูลของ ÖBB นอกจากนี้มีโครงการอ่ืน ๆ อีกเกือบ 50 โครงการ
ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา 

3.4 St. Pölten University of Applied Sciences (FH- St. Pölten) 

มหาวิทยาลัย St. Pölten เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์  มีการเปิดสอนด้านระบบราง Rail Technology and 
Mobility (ปริญญาตรี ) Rail Technology and Management of 
Railway Systems (ปริญญาโท) และ European Railway Systems 
(ปริญญาโท) และมีงานวิจัยด้าน Rail Technology and Mobility ที่
เน้นการน าไปใช้จริง4 เช่น ระบบ Braking system for marshalling 
humps การพัฒนาแนวทางการออกแบบสถานีรถไฟและตัวรถไฟ      

                                           
2 http://www.eiba.tuwien.ac.at/home/ 
3 https://www.tugraz.at/institute/ebw/forschung/projekte/ 
4Link:  

https://www.fhstp.ac.at/en/research/projects-1?form.buttons.send=1&institute=Carl+Ritter+von+Ghega+Institute+for+Integrated+Mobility+
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ที่ใช้หลักการ Gender-sensitive multisensory การพัฒนานวัตกรรมสายโยงรถไฟ catenary และระบบ
ติดตาม EISMON ที่ตรวจสอบผลกระทบของการเกาะของน้ าแข็งที่ตัวรถไฟ5 

4 สถาบันวิจัยอื่น ๆ  

Siemens บริษัทเยอรมัน หัวใจออสเตรีย 

หนึ่งในผู้เกี่ยวข้องกับระบบรางของออสเตรียคือบริษัท Siemens ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมัน ก่อตั้ง
ขึ้นที่เมืองเบอร์ลิน เมื่อ 169 ปีที่แล้ว (ปี 2390 หรือ ค.ศ. 1847) ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป บริษัท Siemens ได้เข้ามาท าการในประเทศ
ออสเตรียเป็นเวลากว่า 135 ปี สาขาที่เวียนนานับเป็นสาขาที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานที่สุด และประสบ
ความส าเร็จสูง รายได้ของ Siemens สาขาเวียนนาในปี2558 (ค.ศ 2015) มีมูลค่าถึง 1.293 พันล้านยูโร และ
มีการจ้างงานพนักงานถึง 10 ,133 คน ในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง Mobility Research หนึ่งในความส าเร็จ            
ที่ส าคัญ คือในปี 2559 ที่ผ่านมา ÖBB ได้ท าสัญญาซื้อขายหัวรถลากรุ่น Vectron 200 ขบวนจากบริษัท 
Siemens โดยหัวรถลากดังกล่าวแยกได้ดังนี้ 100 ขบวนระบบ alternating current (AC) 50 ขบวนระบบ 
AC types with diesel power modules และอีก 50 ขบวนระบบ multi-system (MS) models หัวลาก
ดังกล่าวมี maximum output ที ่ 6400 KW มีความเร็วส ูงส ุด 160 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง และใช้ระบบ 
European Train Control System (ETCS) รถลากเหล่านี้จะถูกใช้ในการคมนาคมข้ามชายแดนระหว่าง
ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก โครเอเชีย เยอรมนี ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ สโลวาเกีย และสโลวีเนีย โดยหัวลาก
ทั้งหมดจะถูกสร้างในโรงงานของ Siemens ที่เมือง Munich-Allach ในเยอรมนี  

 
Source: Siemens 

แม้ว่าขบวนรถของ ÖBB จะถูกสร้างที่เยอรมนี แต่ชิ้นส่วนและเทคโนโลยีที่ใช้สร้างหัวลากดังกล่าว
หลาย ๆ ส่วนก็ได้ร ับการพัฒนาที่โรงงาน  Siemens Rail Systems ของ Siemens ในกรุงเวียนนา เช่น            
การพัฒนาระบบการประกอบรถไฟที่ประหยัดทรัพยากรและสามารถน าชิ้นส่วนไปหมุนเวียนใช้ได้โดยง่าย            

                                           
5  
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การออกแบบโครงสร้างของขบวนรถไฟ การเดินสายไฟและพ้ืนของขบวนรุ่น railjet ของออสเตรีย รวมทั้ง           
การออกแบบโครงสร้างรางที่ไม่ต้องใช้การเชื่อมเหล็กเป็นต้น  

Source: 
http://www.vcoe.at 
http://www.railjournal.com/index.php/europe/austria-plans-E152bn-rail-infrastructure-

investment.html?channel=531 
https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Federal_Railways 
http://www.railway-technology.com/news/newsdeals-this-week-siemens-db-regio-ag-

nanjing-metro-5730746 
http://www.railjournal.com/index.php/europe/building-capacity-in-the-heart-of-

europe.html 
https://www.ft.com/content/02d79824-8beb-11e6-8cb7-e7ada1d123b1 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wien_Hauptbahnhof 
https://www.siemens.com/press/en/presspicture/?press=/en/presspicture/pictures-

photonews/2011/pn201106.php 
http://www.siemens.com/about/pool/worldwide/siemens_austria_en.pdf 

http://www.vcoe.at/
http://www.railjournal.com/index.php/europe/austria-plans-E152bn-rail-infrastructure-investment.html?channel=531
http://www.railjournal.com/index.php/europe/austria-plans-E152bn-rail-infrastructure-investment.html?channel=531
https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Federal_Railways
http://www.railway-technology.com/news/newsdeals-this-week-siemens-db-regio-ag-nanjing-metro-5730746
http://www.railway-technology.com/news/newsdeals-this-week-siemens-db-regio-ag-nanjing-metro-5730746
http://www.railjournal.com/index.php/europe/building-capacity-in-the-heart-of-europe.html
http://www.railjournal.com/index.php/europe/building-capacity-in-the-heart-of-europe.html
https://www.ft.com/content/02d79824-8beb-11e6-8cb7-e7ada1d123b1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wien_Hauptbahnhof
https://www.siemens.com/press/en/presspicture/?press=/en/presspicture/pictures-photonews/2011/pn201106.php
https://www.siemens.com/press/en/presspicture/?press=/en/presspicture/pictures-photonews/2011/pn201106.php
http://www.siemens.com/about/pool/worldwide/siemens_austria_en.pdf

