
La nova ĉefa stacidomo de Vieno     Walter Klag 

Arkitekturo kaj fervoja modernigo. 
Vieno, la ĉefurbo de Aŭstrio, havas novan ĉefstacidomon. Ĝi 
plene funkcias ekde la 13a de decembro 2015. 

 Bildo 1 La ĉefstacidoma 
tegmento de supre. 

La tegmento de la 
nova ĉefstacidomo, 
konstruita el 14 rom-
boj, imponas: Ĝi kon-
sistas el 7000 tunoj 
da ŝtalo: Por la 312 
m alta Pariza Ejfela 
Turo, finkonstruita en 
1889, oni bezonis nur 
iom pli, tio estas 7300 

tunojn. La tegmenta areo estas 31 000 m2, la longeco 200 m, la 
larĝeco 120 m.  
Uzante la novan stacidomon, la trajna pasaĝero tuj profitas: Oni 
ne plu devas alveturi la iaman Sudan Stacidomon, iri kelkcent me-
trojn kaj atendi en la 
apuda Orienta Staci-
domo. Nun oni povas 
komforte ŝanĝi la traj-
non sur la sama du-
traka kajo.   
Bildo 2 : Kajoj kaj la ĉefs-
tacidoma tegmento de 
sube. 
Aŭ oni  povas eĉ   
simple traveturi la stacidomon post mallonga halto. 
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 Krome oni povas rekte veturi 

ekzemple de Linz [linc], kiu situas 

200 km okcidente de Vieno, tra 

Vieno al la flughaveno de Vieno. 

Eblas eĉ aĉeti kombinitan trajn- 

kaj flugbileton en la stacidomo de 

Linz. 

Bildo 3 : La ĉefstacidoma tegmento 

provizas lumon suben; 

De la nova stacidomo oni veturas 

rekte al multaj urboj en Aŭstrio kaj 

en eksterlando: Zuriko, Munkeno, 

Frankfurto, Prago, Budapeŝto, 

Zagrebo, Venecio, Varsovio, 

Belgrado, Romo, Berlino, 

Bukareŝto kaj aliaj. 

 

La stacidomon uzas ĉiutage 145 000 pasaĝeroj. Dum la pintaj 

trafik-horoj en ĉiu minuto unu trajno alvenas aŭ ekveturas, entute 

1100 trajnoj tage. 

 

Bildo 4 : Klara 

vidpunkto de 

ekstere : 

malantaŭ la 

kajoj videblas 

la turo dela 

nova 

administrejo de 

la aŭstriaj 

Fervojoj  
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La stacidomo kostis unu miliardon da eŭroj, precize la sumon, kiun 

oni kalkulis laŭ la ofertoj. Tio rimarkindas, ĉar dum la konstrutempo 

- de 2011 ĝis 2015 - unu granda konstrufirmao fariĝis ne plu 

solventa. 

Bildo 5 : 

Konferenco por ĵurnalistoj en la nova ĉefstacidomo de Vieno: Christian 

[krístian] KERN (dekstre), la tiama ĝenerala direktoro de la Aŭstriaj 

Fervojoj (ÖBB), kaj Peer ALBRECHT, la tiama ĉefo de la Aŭstriaj Aerlinoj 

(AUA), montras modelojn de modernaj trajnoj kaj aviadiloj akcentante la 

kunlaboron inter fervojo kaj aviado en Aŭstrio. Ekde majo 2016 KERN 

estas la aŭstria ĉefministro (Bundeskanzler) kaj ĉefo de la aŭstria 

socialdemokratia partio. 

 

Ankaŭ la dutraka 

fervojlinio de la 

ĉefstacidomo de 

Vieno rekte al la 

flughaveno de Vieno 

Wien-Schwechat 

[ŝveĥat] estas parte 

nova.   Bildo 6 : ponto 

supre de la centra aŭstria 

ranĝostacio Kledering 
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Por ĝi oni devis, super la centra aŭstria ranĝostacio Kledering, 

konstrui 200 metrojn longan ponton, por kiu oni bezonis 2300 

tunojn da ŝtalo.  

  

Bildoj 7 & 8 : La nova linio al la flug-haveno kun sia kompleksa ponto; 

Fakte temas pri kvin sinsekvaj pontoj, inter ili estas du tre elegantaj 

arkaj pontoj. Malpli kostus unueca betonkesta ponto, sed en tiu 

kazo la traceo troviĝus pli alte super la trakoj de la ranĝostacio kaj 

la ramploj supren kaj suben estintus pli longaj. Pro la multaj jam 

ekzistantaj reloj kaj aliaj fervojaj konstruaĵoj oni devis atenti kelkajn 

devigitajn konstruaĵ-ejojn (germane Zwangspunkte) por la tracio. 

Ligiloj: https://eo.wik ipedia.org/wik i/Stacio_W ien_Hauptbahnhof 

https://de.wik ipedia.org/wik i/W ien_Hauptbahnhof  

http://www.pot yk a-partner.at/projekte/pruefungen/brueck e -k ledering/ 

 

Bildo 9 : La malnova sabloŝtona Markus-

Leono kun flugiloj (skulptita 1873) 

memorigas  la iaman ligon inter Vieno kaj 

Venecio. 

Walter kaj Renate KLAG, Vieno, 

Aŭstrio 

 




