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Oppsummering: Formål med reisen  

Kollektivtransportforums studietur har tre hovedmål: (1) At deltagerne får utvekslet erfaringer og 

blir kjent på tvers av organisasjonsgrenser, (2) Knytte kontakter til fagmiljøer i andre land, (3) Lære 

hvordan man arbeider med kollektivtransport i andre byer. 

Et spesielt fokus på årets studietur var multimodalitet, altså samspill mellom ulike transportformer. 

Helhetlige transportstrategier og et bedre samspill mellom transportformene kan i sum bidra til å 

dempe bilveksten. I Wien har kollektivtransporten en markedsandel på hele 39 prosent, mens bil 

er på 28 prosent, sykkel er 6 prosent og gående 27 prosent. De siste årene har byen opplevd 

nedgang i bilhold og vekst i kollektivtransporten. Byen er ikke direkte sammenlignbar med norske 

byer – Wien har om lag 1,7 millioner innbyggere og en befolkningstetthet på   4 131 

innbyggere/km² (til sammenligning har Oslo en befolkningstetthet på 1 400 innbyggere/km²). 

Graz er en by som strever med en høyere bilandel enn Wien, den ligger på om lag 47 prosent. 

Sykkelandelen er relativt høy, på 15 prosent, mens kollektiv- og gangandelen hver utgjør 20 prosent. 

Bergen kan være en sammenlignbar by. Der er andelen som reiser med bil 55 prosent, 

kollektivandelen 16 prosent, sykkelandelen 3,5 prosent og gående utgjør 26 prosent. Graz har om 

lag 300 000 innbyggere og en befolkningstetthet på 2 100 innbyggere/km². Bergen har om lag 

250 000 innbyggere og en befolkningstetthet på 2 800 innbyggere/km². 

Wien har de siste årene hatt suksess når det gjelder kollektivtransport. Blant annet førte 

priskampanjen i 2010 til flere reisende. Da reklamerte Wienerlinien med årskort til en pris på 365 

euro – en euro dagen for å kunne reise så mye man ville med kollektivtransport et helt år! 

Kollektivselskapet har også satt i gang et forsøksprosjekt med elektriske busser som lades fra 

strømnettet på trikken – dette er en rimelig løsning når man allerede har etablert et trikkenett. I 

tillegg jobber selskapet med å etablere en «mobilitetsapp» med informasjon og betaling for 

offentlige og individuelle transporttjenester for kundene. Wienerliniens mål var å legge til rette for 

samspill mellom ulike transporttjenester (ikke kun kollektivtransport).  

I Graz opplevde vi at byen har mange av de samme utfordringene som finnes i flere norske byer. 

Trafikken var stor i deler av byen, og gatene trange. Byen hadde likevel etablert et sammenhengende 

sykkelfelt. En ulempe var at syklene tok areal fra de gående, kanskje i større grad enn fra bilene. 

Likevel fikk vi erfare at det finnes enkle måter å tilrettelegge for sykler på, uten å bygge om gater 

eller lage egne sykkelveier. Kombinasjon av trikk- og sykkeloppmerking mellom sporene var en 

mye brukt løsning i de trange bygatene i gamlebyen. Vi så også flere enveiskjørte gater med toveis 

sykkelfelt, samt oppmerking av toveis sykkelfelt på fortauene. Graz har også nettopp bygget en ny 

hovedstasjon, hvor jernbanen er bedre koordinert med kollektivtransporten og et nytt design 

synliggjør kollektivtransportens rolle i byen. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: Program for turen 

Vedlegg 2: Kontakter for oppfølging 
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Mandag 15. september 

Dagen startet med et besøk hos Wienerlinien. Der ble vi hilst velkommen av direktør Günter 

Steinbauer (på tysk!). Deretter fikk vi to gode presentasjoner av Uschi Theil og Klaus Bamberger, 

før vi prøvekjørte en av de elektriske bussene Wienerlinien har anskaffet.   

Uschi Theil arbeider i avdeling for strategi, organisasjons- og styringssystemer i Wienerlinien. 

Wien er en stor by med 1,8 innbyggere. Dersom man regner med utkantstrøkene er det til sammen 

2,6 millioner innbyggere i det større urbane området. Wien har et relativt nytt t-banesystem, den 

første linjen begynte ikke å gå før i 1978. Kollektivselskapet Wienerlinien er et datterselskap av 

Wiener Stadtwerke, som er et aksjeselskap for infrastrukturtjenester (energi, transport, begravelse 

og kirkegårder), som er heleid av myndighetene i Wien. Wienerlinien produserer og drifter selv alle 

tjenester knyttet til kollektivtransport (informasjon, infrastruktur, kjøretøy, sjåfører), og har mer 

enn 8400 medarbeidere, og om lag 900 millioner årlig reisende. I 2013 hadde Wienerlinien en 

omsetning på 475 mill. euro, og selskapet skal i 2014 investere 466 mill. euro i forbedret 

transportinfrastruktur. Selskapet er stolt av en kollektivandel på 39 prosent, hvor bilandelen kun er 

på 28 prosent mens resten består av gåing og sykling. Andelen solgte årskort steg kraftig i 2012, 

hvor byen bestemte seg for å sette ned prisen til 365 euro, og det ble kjørt en massiv 

reklamekampanje: Kjør kollektivt for 1 euro dagen i året. Flere investeringsprosjekter er på 

trappene, blant annet skal man forlenge og oppgradere flere t-banelinjer, og bygge en ny linje (U5). 

Linje U2 ble forlenget med 4,5 kilometer til Seestadt og åpnet i oktober 2013. Her skal det i årene 

fremover skal bygges boliger for 20 000 mennesker og arbeidsplasser for like mange, i tillegg til 

etablering av skoler, butikker, m.m. (se: www.aspern-seestadt.at). 

Klaus Bamberger er nestleder i samme avdeling som forrige innleder, og han fortalte om 

prosjektene Wienerlinien har for å arbeide mot multimodalitet. Wien har lansert en Smart City strategi 

med utvikling av kollektivtransport i sentrum, men hvor andre delmål er å styrke gåing og sykling, 

skape byrom, lage multimodale kollektivknutepunkt med et tilbud om bil- og sykkeldeling, og skape 

gode boliger og arbeidsplasser. Han poengterte at selv om el-biler er kommet for å bli, vil bilkøer 

uansett forbli bilkøer. El-mobilitet kan også være en del av kollektivtransporten gjennom å anskaffe 

elektriske busser. Et viktig mål er å gjøre det mulig med helhetlige mobilitetsløsninger uten at 

enhver må eie en bil. Wienerlinien ønsker å gå fra å være en kollektivleverandør til å være en 

leverandør av integrerte mobilitetsløsninger. En slik løsning kan inkludere bysykler, 

innfartsparkering, ladestasjoner, drosjer, 

bilutleie, bildeling (både stasjonær og 

fleksibel). Selskapet har et prosjekt på 

bildeling (et viktig poeng er at bilene har 

reklame og står synlige i gatearealet), de har 

også samarbeid med carsharing.at og car2go, 

slik at trafikanter med kollektivkort får 

fordeler ved bruk av disse tjenestene. I 2015 

vil selskapet lansere et mobilitetskort hvor 

flere tjenester er integrert (for kun 1 ekstra 

euro i måneden) og hvor det er ønskelig å 

bygge på med flere tjenester etter hvert. 

Dersom man bruker kollektivkortet til 

bildeling, fungerer det slik at brukeren får en 

ekstra regning etter hvor mye hun har brukt 

bilen. Et annet viktig prosjekt er en Illustrasjon. Arealforbruk for ulike transportmidler 
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applikasjon som kalles Smile hvor kunden skal kunne gå inn på en app og få oversikt over priser, 

tid for ruten, ikoner for hvilket transportmiddel som er tilgjengelig, informasjon om billetter og 

betaling, kort sagt alt man trenger som kunde. Appen skal snart prøves ut som pilot på 5000 brukere 

i løpet av høsten, og prosjektet skal være ferdig i 2015.  

Etter presentasjonene fikk vi prøvekjøre en elektrisk buss ut til ladestasjonen på 

Scwartzenbergplatz i Wien sentrum. I tillegg finnes det en ladestasjon i Zelinkagasse. Disse små 

elektriske bussene er batteribusser som hurtiglades på strømnettet til trikken (se presentasjonen for 

tekniske spesifikasjoner). Bussene går på små ruter i sentrum av byen, og lades om lag hvert 20. 

minutt. På begge linjene er det til sammen 9 busser som opererer, og de har avgang hvert 10. 

minutt. Hver ladestasjon kostet 57 000 euro, mens hver buss har kostet 433 000 euro. 

Ladeinfrastruktur for elektriske busser er helt i startfasen, og dette er en rimelig løsning 

sammenlignet med å opprette ladestasjoner på annen måte. Busser trenger en annen 

ladeinfrastruktur enn el-biler, det vil ikke gi nok ladning å plugge inn en kontakt på bakkeplan. Det 

blir spennende å se hva fremtiden bringer på dette området. 

  

  

 

 

Etter lunsj besøkte vi Walter Slupetzky, nestledende prosjektleder i prosjektet eMoRail. Prosjektet 

går ut på å prøve ut et system for intermodal el-mobilitet for pendlere i distriktene, for å lette reisen 

til og fra hjem/arbeidssted og togstasjonen. På dagtid mens pendlerne er på arbeid, kan elbilene 

benyttes av firmaer eller myndighetene. Gjennom en app kan brukerne reservere el-bil eller el-

sykkel. Underveis på togreisen kan man via appen se hvilket transportmiddel som anbefales for 

neste reise. For pendlerne koster leie av el-bilene 7-800 euro per måned, da er månedskort på tog 

og kollektivtransport i Wien inkludert, og de får installert lademuligheter hjemme. Det er foreløpig 

investert i 3 biler i hver av de 4 testregionene (to rurale, to urbane). Prosjektet har tilsynelatende 

vært vellykket i Østerrike, og skal nå i gang med fase to «eMoRail advanced». Prosjektet vant den 

østerrikske miljøorganisasjonen VCÖs mobilitetspris i fjor.  

Elektrisk buss som lader fra strømnettet til trikken 
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Vårt inntrykk av prosjektet, var at det fungerte som en forsøksordning for å gjøre brukere kjent 

med elbiler, mer enn et prosjekt som skulle bedre overgangen mellom bil og tog. Det planlagte 

fremtidige omfanget var kun 300 brukere. For oss utenfra syntes prosjektet derfor å være 

kostnadskrevende (både med tanke på investeringene i prosjektet og kostnadene som legges på 

brukerne) uten at det når særlig mange brukere. I tillegg var nytten på lokal forurensning begrenset, 

da det er pendlene i omlandet som fikk disponere elbil til og fra togstasjonen. Likevel er dette 

kanskje et av flere virkemidler for å oppnå at pendlere skal gå over på el-bil i land hvor el-

bilfordelene er lave for nye brukere, sammenlignet med Norge.  

 

 

 

 

Besøket på Westbahnhof var det siste vi så av Wien før vi satte oss på toget til Graz. Etter en 

behagelig og sosial togtur over fjellene ankom vi den nest største byen i Østerrike, Graz.  

Tirsdag 16. september 

Vertskapet vårt i Graz hadde satt sammen et variert program for oss, inkludert et besøk på den nye 

togstasjonen som stod ferdig i fjor. 

Først ble vi hilst velkommen av direktør for plan- og bygningsetaten i Graz Bertram Werle. Han 

viste frem noen fine bilder av Graz, kultur- og designhovedstaden i Østerrike. Graz har vokst med 

17 prosent siden 2001, fra 226 000 til knapt 272 000 innbyggere. Sammenlignet med Wien som har 

4000 innbyggere/km2, har Graz kun 2000 innbyggere/km2. 

Nestemann på programmet var Robert Schmied som leder selskapet E-Mobility Graz. De driver 

et prosjekt som skal se på elektrisk mobilitet i Graz som en pilotregion. Det er 430 000 innbyggere 

i storregionen Graz, og 284 000 biler. Pendlertrafikken er stor. Prosjektet støtter 500 sykler, 290 

elbiler og 470 ladestasjoner. Det legges til rette for bil/sykkeldeling og et opplegg for sykler med 

elektrisk lås, som man kan sette fra seg hvor som helst og som kan spores opp via GPS og en app 

på mobiltelefonen. I tillegg involveres kollektivselskapet i prosjektet, og det forankres også i 

forstadsområder samt i nasjonale prosjekter. I fremtiden kan man for eksempel se for seg at 

brukeren får informasjon om alle transportmidler tilgjengelige (buss, bil, sykkel), værmelding og 

hvor lang tid det tar til sin destinasjon. 

Bernhard Breid arbeider i regionen Steiermark, og ga oss et innblikk i arbeidet de har gjort med å 

oppgradere lokaltoget i regionen. De første oppgraderingene mot et S-Bahnsystem ble gjort i 1998 

El-bil på togstasjonen Westbahnhof i Wien 
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og arbeidet pågikk i ti år fremover. I 2008 ble et nytt rutesystem etablert, som var starten på S-Bahn 

Steiermark. Dette har gitt 150 ekstra avganger i ukedagene. Dette er delvis finansiert av 

bensinavgifter (4 cent per liter), noe som gir inntekter på 10 millioner euro per år. Fra 2007 til 2013 

har antall passasjerer økt med 48 prosent. Det er innført minimum 60 minuttsintervaller på alle 

hovedrutene, på ettermiddagen er det 30 minutters intervaller på utfartsturer. Noen linjer har 15 

minutters intervaller om morgenen, det er et fremtidig mål å utvide dette. For å nå ut til publikum 

med tilbudet holdes arrangementer, deles ut brosjyrer, og det reklameres for toget på reklameskilter 

langs vegen eller på vegarbeider og på busstopp.  

Stephan Thaler er kommunikasjonsansvarlig i kollektivselskapet i Steiermark, som er regionen 

Graz ligger i. Han var satt opp på programmet, men ble dessverre forhindret fra å komme da vi var på besøk. I 

etterkant fikk vi likevel tilsendt presentasjonen hans. Selskapet koordinerer 59 transportselskaper på vegne 

av de steiriske myndighetene og har per i dag 17 ansatte. En forskjell fra Norge er at det er 

transportselskapene som har planleggingsansvaret og bærer inntektsansvaret (og risikoen), mens 

kollektivselskapet kun har en koordineringsrolle. Steiermark er en region med 542 kommuner og 

1,2 millioner innbyggere. Nasjonale myndigheter, samt myndighetene i Steiermark og Graz bevilger 

årlig 634,4 millioner kroner (79,3 mill. euro) til kollektivtransport. Dette er inkludert skoletransport, 

som er gratis for elevene. Per årskort i Graz (som koster 3200 kroner (399 euro) for sone 1) utgjør 

subsidier fra myndighetene totalt 2200 kroner (273 euro). 

Daniel Kofler er gründer og leder av selskapet BikeCityGuide. Han holdt et inspirerende innlegg 

om hvordan selskapet jobber med markedet for å få flere til å sykle. Selskapet har laget en app for 

navigering på sykkel, som er tilpasset den enkelte by. De har også utviklet en mobilholder som kan 

festes i styret på sykkelen. På den måten kan syklisten enkelt se skjermen og følge med på hvilken 

veg hun sykler. På appen kan syklisten velge rute ut fra sikkerhet (dersom hun for eksempel sykler 

med barn), hastighet (dersom hun trenger å komme raskest mulig frem) eller helning (kupert eller 

flatt terreng). Appen kan bidra til å gi data om hvilke ruter folk sykler. Kofler poengterte at disse 

dataene egentlig er syklistenes data og ikke noe selskapet automatisk har eierskap til. Lokale 

myndigheter kan derfor inngå avtaler med selskapet om å få tilgang på slike data. Ulempen med 

dette (som med andre apper) er at hverdagssyklisten, som allerede kjenner sin rute og byen, ikke 

har behov for en slik app. Dataene vil derfor sannsynligvis kun fange opp en liten del av dem som 

sykler daglig.  

Rainer Knechtl er prosjektleder i Graz kommune og var involvert i byggingen av den nye 

hovedstasjonen i Graz som har kostet 260 millioner euro å bygge (selve knutepunktet kostet 90 

millioner euro). Stasjonsområdet har 40 000 reisende og er et kombinert kollektivknutepunkt og 

togstasjon. Før byggingen opplevde man utfordringer med kapasitet i krysset ved stasjonen (en av 

innfartsårene til Graz går rett forbi stasjonsområdet, så det var mye trafikk), forsinkelser i 

kollektivtransporten og dårlig kvalitet/miljø i selve byttepunktet. Den nye stasjonen inkluderer 

separate trikkespor i en tunnel under vegen, et tak ‘golden eye’ foran togstasjonen, oppgraderinger 

av jernbanesporene og stasjonsbygningen, samt 850 sykkelparkeringsplasser. Knechtl tok oss med 

for å besøke det nye stasjonsområdet (se bilder). 



 

I:\MO-AVD\3900 Kollektivforum\Nettside\Studieturene\Referat 2014 Wien og Graz.docx 7 

 

 

 

 

 

 

Vår guide Rainert (t.v.) svarte på de fleste av våre spørsmål 

Det er lagt godt til rette for trygg sykkelparkering på stasjonen 

Det nye stasjonsområdet sett ovenfra 
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Etter en hyggelig lunsj, ga Peter König, leder av selskapet BIM, oss et innblikk i prosjektet «bring 

mE» med mål om å levere varer hjem til folk fra butikker i sentrum på en miljøvennlig måte. Dette 

kan gjøre det enklere for folk å reise til byen for å handle uten bil. Varetransporten skjer på sykkel, 

og kunden betaler en makspris på 6-8 euro for 2 poser eller mer. Matvarer er ikke inkludert i 

prosjektet grunnet problemer med lagring og holdbarhet. Det er gratis for butikkene å delta i 

prosjektet som startet i august i år. Prosjektet skal evalueres i januar 2015 og januar 2016, og 

ferdigstilles i april 2016. Blant partnerne er Graz kommune, og foreløpig er 12 butikker med i 

prosjektet. Et spørsmål vi stilte oss er hvor ofte folk handler varer som de ikke klarer å bære med 

seg selv i sentrum, når matvarer ikke er inkludert.  

Sistemann på programmet for dagen var Gerhard Amtmann som arbeider i markedsavdelingen i 

kollektivselskapet i Graz. 2/3 av kollektivtransporten i Steiermark leveres av Graz linien. Selskapet 

transporterer 106 millioner passasjerer i året (280 000 om dagen) og har 900 ansatte (av disse er 

560 sjåfører og 150 vedlikeholder busser og trikker). Målet for fremtiden er (selvfølgelig) å øke 

kollektivandelen i Graz, som nå er på 19,8 prosent. Det er også planer om å bygge ut trikkenettet, 

samt øke kapasiteten med større vogner på trikk og med leddbusser. 

Onsdag 17. september 

Onsdag var sykkeldagen. Med målet om at all vekst skal tas kollektivt og mykt, er sykkel det 

transportmiddelet som har størst potensial til å ‘ta’ passasjerer fra kollektivtransporten slik at 

kapasiteten bedres, noe som kan bidra til å ta markedsandeler fra bilen. Det var derfor interessant 

å se hvordan Graz planlegger for sykling og hvordan dette henger sammen med kollektivsystemet. 

Knutepunktet med egen trasé for trikken under vegen. Åpent tak gjør stasjonen lysere. 

Veifinning for synshemmede – stedsanvisning er inngravert på gelenderet i vanlig skrift og 

blindeskrift 
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Dagen var lagt opp slik at vi først skulle vi få presentasjoner fra Graz og Steiermark om planlegging 

for sykkel. Deretter skulle vi reise på en sykkeltur med el-sykler for å se på noen av prosjektene. 

Wolfgang Feigl jobber i enhet for vegplanlegging og sykkelfelt i Steiermark. Graz kalles Østerrikes 

sykkelby og har fire universiteter med til sammen 45 000 studenter. Regionale myndigheter i 

Steiermark har helt siden 1989 hatt en strategi for å øke sykkelandelen. Siden da er det investert 75 

millioner euro i infrastruktur for sykkel. Tidligere var fokuset på fritidssykling, men i 2007 ble 

fokuset endret til sykkel som transportmiddel (nasjonale myndigheter lanserte en sykkelstrategi i 

2006). Den regionale sykkelstrategien i Steiermark fokuserer på sykling i hverdagslivet, og strategien 

har følgende elementer: a) infrastrukturtiltak, b) informasjon og kampanjer, c) organisering og 

rammer. Strategien gir forslag til 56 tiltak fordelt på 12 ulike temaer. For å gi god flyt i trafikken 

har man jobbet med et hovednett for sykkel, informasjonskampanjer, internettside for barn, sykle-

til-jobben-kampanje, ny skilting, medvirkning fra innbyggerne gjennom stands, workshoper, 

barnebøker, sykkeltrening for barn etc.  

Fra 2008 til 2012 har sykkelandelen doblet seg i Steiermark (fra 6 til 12 prosent). I Graz indre 

bykjerne har andelen syklende økt fra 14 til 20 prosent, men dersom man regner med hele 

byområdet er den totale sykkelandelen på 14,5 prosent (i 2013). Det er utfordrende å få opp 

sykkelandelen i utkanten av byen, noe som gir en lavere totalandel syklende. For å motvirke denne 

negative trenden gjør myndighetene følgende tiltak:  

 Bygger «ekspress» sykkelveier fra utkanten av byen til bysentrum  

 Reduserer antall parkeringsplasser per leilighet i boligområder  

 Utarbeider «mobilitetskontrakter» med utviklere, hvor «harde tiltak» som ny 
sykkelinfrastruktur, og «myke tiltak» som å tilby «mobility management» for de nye 
innflytterne, inkluderes. 
 

Helmut Spinka er sykkelrådgiver i Graz, og var vår guide på sykkelturen. Han viste flere eksempler 

fra Graz på prosjekter og tiltak som er gjort for sykkel. Graz har et sykkelnett på om lag 130 

kilometer. I byen har de fem tellestasjoner på hovedruter i byen. Det er lagt til rette for sykling i 

enveiskjørte gater, i gågater (med noen restriksjoner), i bussfelt og på trikkelinjer. I tillegg er det 

gjennomført flere kampanjer m.m. Seks-sju ganger i året arrangeres Cityradeln som er en 18-20 

kilometer lang guidet sykkeltur rundt byen. Her pleier 300-600 syklister å delta. 

  

 

 
God skilting for syklister, som følger andre regler enn bilister. 
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Sykkelfelt er merket selv i smale, enveiskjørte gater.  

Shared space i Sonnenfeldtplass. I praksis opplevde vi at det fungerte likt en vanlig rundkjøring. 

Godt merket for sykkel på trikkeskinner. Ulempen er at syklistene flere steder tar gangarealer for gående i 

stedet for fra bilistene. 



 

I:\MO-AVD\3900 Kollektivforum\Nettside\Studieturene\Referat 2014 Wien og Graz.docx 11 

Vedlegg 1: Program for turen 

Mandag 15. september 

Besøk hos Wienerlinien 

 Starting with words of the welcoming by Günter Steinbauer, chairman of the Wiener 

Linien 

 General information about the Wiener Linien by Mrs. Uschi Theil 

 Multimodal transport solutions by Mr. Klaus Bamberger 

 Ride with the electric bus to the charging station in Scwarzenbergplatz 

 

Besøk hos prosjektet eMorail 

 Møte med Walter Slupetzky, nestkommanderende prosjektleder i prosjektet eMoRail  

 Vi ble vist opplegg for bildeling på togstasjonen 

 Presentasjon av prosjektet 

 

Tirsdag 16. september 
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Onsdag 17. september 
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Vedlegg 2: Kontakter for oppfølging  

Alle kontaktpersonene vi besøkte ønsket dere hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom det er 

noe mer dere lurer på eller om dere ønsker tilleggsinformasjon. 

 

Hovedkontaktpersoner 

Organisasjon Navn Stilling E-post Telefon 

Wienerlinien Uschi 

Theil 

Avdeling for strategi, 

organisasjon og 

styringssystemer 

Uschi.theil@wienerlinien.at +43 (0) 1 

7909-31320 

eMorail Walter 

Slupetzky 

Prosjektleder i 

eMorail 

w.slupetzky@quintessenz.or.at - 

Graz Heike Falk Byplanleggingsetaten Heike.falk@stadt.graz.at +43 699 

1007 6670 

Graz Gerhard 

Ablasser 

Byplanleggingsetaten Gerhard.ablasser@stadt.graz.at +43 664 

60872-3580 

Graz Rainer 

Knechtl 

Byplanleggingsetaten, 

prosjektkoordinator 

Rainer.knechtl@stadt.graz.at +43 316 872-

3516 

Styria Wolfgang 

Feigl 

Leder for enhet for 

sykkelveier 

wolfgang.feigl@stmk.gv.at +43 316 877-  

2967 

 

Foredragsholdere i Graz 

Organisasjon Navn Stilling E-post 

Graz Robert Schmied Sjef for e-mobilitet i 

Graz 

Robert.schmied@holding-

graz.at 

Region Styria Bernhard Breid Avdeling for 

kollektivtransport 

bernhard.breid@stmk.gv.at 

Steiermarks 

kollektivselskap 

Stephan Thaler Kommunikasjonsleder Stephan.Thaler@verbundlinie.at 

Bicycle City guide Daniel Kofler Leder av selskapet Daniel.kofler@bikecityguide.org 

BIM 

(vareleveringsprosjektet) 

Peter König Leder av BIM koenig@bim.at 

Holding Graz Gerhard 

Amtmann 

Markedsavdelingen g.amtmann@grazag.at 

Graz Helmut Spinka Sykkelrådgiver Helmut.spinka@stadt.graz.at 

 

 

 

 

 


