ALSTOM I SVERIGE
2019

Sedan 1999 har Alstom blivit en
av de största aktörerna på den
svenska järnvägsmarknaden .
Vi har levererat över 300 tåg
och vi utför underhåll i
9 depåer runt om i Sverige. I
Motala har vi en egen depå för
tungt underhåll och
ombyggnation.
Alstom levererar också det nya
nationella trafikledningssystemet till Trafikverket

KEY
FIGURES
ALSTOM
I SIFFROR

 290 anställda i Sverige
 Omsättning 2017/18 i Sverige:

42,3 miljoner euro

 Omsättning 17/18 internationellt:

7,3 miljarder euro

REFERENSPROJEKT
Totalt 326 tåg sålda i Sverige


7 Arlanda Express-tåg



42 X40 (dubbeldäckare) Coradia Duplex - SJ



129 X60 Coradia Nordic - SL



12 X62 Coradia Nordic - Norrtåg



22 X61 Coradia Nordic - Västtrafik



15 X61 Coradia Nordic - Östgötatrafiken



99 X61 Coradia Nordic - Skånetrafiken

 9 depåer runt om i Sverige
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MAIN
REFERENCES
REFERENSER
 Arlanda Express:
Sju stycken fyra-vagns expresståg sätts i drift
1999. Maxhastighet i trafik 200 km/h. Detta var
Alstoms första kontrakt i Sverige och tecknades
1995. Alstom ledde då ett bolag där John Mowlem,
NCC och SIAB (A-train AB) ingick.

 Coradia Nordic X60 för SL:
De första tågen sattes i drift i augusti 2005.
Maxhastighet i trafik 200 km/h. Kontraktet
tecknades 2002. Alstom har levererat totalt 129
regionaltåg till SL.

 Coradia Duplex X40 för SJ:
42 stycken dubbeldäckare som sattes i drift 2005.
Maxhastighet i trafik 200 km/h.

Elvägar i partnerskap med Volvo
Projekt tillsammans med Volvo för att anpassa Alstoms
lösning för elektrifiering av vägbana till tung trafik (APS
for road).

PROJECTS
ONGOING
PÅGÅENDE
PROJEKT
Alstoms underhållskontrakt:

 Coradia Nordic X61/X62 för Skånetrafiken,
Östgötatrafiken, Jönköpings Länstrafik och
Norrtåg:
De första tågen sattes i drift 2009. Maxhastighet i
trafik 160/180 km/h.

 Arriva/Östgötatrafiken, X61: 15 tåg från juni 2015
 Götalandståg/Västtrafik, X61, X11, X12 och X14:
63 tåg från december 2015
 Skånetrafiken, X61, 99 tåg från december 2018

Alstoms fordonskontrakt:
 Pågående leverans av 3 st Coradia Nordic X61
till Östgötatrafiken
 Pågående leverans av 30 st Coradia Nordic X61 till
Skånetrafiken
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HISTORIA


1995: Alstoms första kontrakt i Sverige tecknas för leverans till Arlanda Express



1999: Arlanda Express driftsätter sju stycken fyra-vagns expresståg



2000: SJ lägger en order på 43 stycken X40 dubbeldäckare (regionaltåg) från Alstom Transport



2002: SL väljer Alstom Transport som leverantör av 55 nya X60 Coradia Lirex pendeltåg



2004: Alstom Transport tecknar avtal om underhåll av SJ:s X40 dubbeldäckare



2005: SL driftsätter 71 st X60



2005: SJ driftsätter 42 stycken X40 dubbeldäckare



2005: Underhållsdepå för SJ:s dubbeldäckare öppnas i Västerås



2006: Skånetrafiken väljer Alstom Transport som leverantör av 49 nya X61 Coradia Lirex pendeltåg



2008: Alstom Transport tecknar avtal om 12 X62 Coradia Nordic med Norrtåg



2008/2011: Alstom Transport tecknar avtal om 22 X61 Coradia Nordic med Västtrafik



2008: Alstom Transport tecknar avtal om15 X61 Coradia Nordic med Östgöta- och Jönköpings Länstrafik

KEY
 FIGURES
2011: Underhåll av Stockholms pendeltåg i Bro, Södertälje och Älvsjö startar


2012: SL beställer 46 nya X60B Coradia Nordic regionaltåg



2012: Östgötatrafiken AB beställer åtta Coradia Nordic regionaltåg



2014: Alstom Transport tecknar avtal om underhåll av 22 X61 med Götalandståg



2014: Alstom Transport tecknar avtal om underhåll av X61 med TKAB



2015: Alstom Transport tecknar avtal om underhåll med Östgötatrafikens pendeltåg



2015: Alstom Transport tecknar avtal om underhåll av 63 X61 med Västrafiks tåg



2015: Skånetrafiken väljer Alstom som leverantör av ytterligare 30 Coradia Nordic regionaltåg



2015: Alstom köper Motala Train i oktober



2015: Alstom skriver kontrakt med Trafikverket för ett nytt trafikledningssytem som ska bli nationell standard



2017: Alstom tecknar avtal med Arriva om underhåll av Skånetrafikens tåg
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Alstom Nordics
Landsvägen 50
172 63 Sundbyberg
Tel: 08 723 65 80
www.alstom.com/nordics
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