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14. November 2019 – Alstom leverer 19 Coradia Continental elektriske 

regionaltog til delstaten Baden-Württemberg. Kontrakten, der er indgået med 

DB Regio, er cirka 120 millioner euro værd, og togene vil blive bygget på 

Alstoms fabrik i Salzgitter i Tyskland. 

 

Fra december 2022 vil de nye tog gradvist blive indsat på ruterne fra Karlsruhe 

til Heilbronn, Achern samt fra Freudenstadt til Herrenberg.  

 

De nye tog er designet til at optimere passageroplevelsen, og samtidig 

imødekomme regionens operationelle krav. Udover wi-fi vil togene omfatte 

multifunktionelle og rummelige områder i hver vogn samt et stort område til 

cykler. Togene er specielt designet til at klare de stejle stigninger, som opdeler 

sporene igennem Schwarzwald-området.   

 

“Passagerer i Karlsruhe-regionen kan se frem til moderne, gennemtestede og 

pålidelige tog. Vores tog gør ikke kun passagererne yderst tilfredse, men er også 

kendt for enestående driftssikkerhed og tilgængelighed, hvilket skaber høj 

sikkerhed for operatører,” siger Jörg Nikutta, administrerende direktør for 

Alstom i Tyskland og Østrig.  

 

Coradia Continental er en del af Alstoms Coradia-serie med modulvogne, der 

drager fordel af mere end 30 års viden. Til dags dato er der solgt over 2.800 

Coradia-tog, og 2.400 er i drift i Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, 

Luxembourg, Holland, Sverige og Canada. 

 

De nye køretøjer anskaffes af DB Regio AG på vegne af transportministeriet i delstaten Baden-

Württemberg, som er den ansvarlige offentlige transportmyndighed for det pågældende tognetværk. 

Efter køretøjerne er leveret, ejes de officielt af Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg 

(SFBW) og lejes af DB Regio i en 13-årig kontraktperiode.  
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Om Alstom 

  
 

Alstom viser vejen til en grønnere og smartere mobilitet verden rundt ved at udvikle og sælge integrerede systemer, der 

baner vej for et bæredygtigt fundament for fremtidens transport. Alstom tilbyder en række udstyr og serviceydelser, fra 

højhastighedstog, metroer, sporveje og e-busser til integrerede systemer, skræddersyede løsninger, infrastruktur, 

signalsystemer og digitale mobilitetsløsninger. I regnskabsåret 2018/2019 omsatte Alstom for € 8,1 milliarder og modtog 

bestillinger for € 12,1 milliarder.  

 

Alstom har hovedkontor i Frankrig, er til stede i over 60 lande og har 36.300 medarbejdere. I Norden har Alstom omkring 

450 medarbejdere og har hovedkontor i Stockholm. 
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