
Kontrakt värt cirka 1,5 miljarder SEK  

Alstom levererar ytterligare 25 Coradia Nordic regionaltåg till
Skånetrafiken
Alstom har fått ett kontrakt värt cirka 1,5 miljarder SEK för en leverans av 25 Coradia Nordic regionaltåg till Skånetrafiken. Alstom fick redan
2014 en order på fem tåg. De totalt trettio tågen kommer att levereras med start under april 2017.

Skånetrafiken kommer med de nya tågen att ha en flotta på 99 Coradia-tåg, och därmed vara en av de största regionaltågsoperatörerna i
Sverige.

- Pågatågen är en institution i skånsk kollektivtrafik sedan 30 år tillbaka och den nya generationens Pågatåg som Alstom har levererat sedan
2010 är ett tåg som passar de skånska resenärerna utmärkt. Bra åkkomfort, hög prestanda och med en tilltalande design, säger Magnus
Andersson, tågchef på Skånetrafiken. Med de nya tågen rustar vi oss väl för att möta kommande resandeökningar och utbyggnader av
Pågatågssystemet.

Det regionala tågnätet i Skåne har haft ett stadigt växande antal resenärer under senare år och väntas fortsätta växa med 5-6% per år
framöver.

– Våra populära och välbeprövade Coradia Nordic-regionaltåg fortsätter att uppskattas av de svenska resenärerna. Vi vill också fokusera på
att ge säker och tillförlitlig järnvägsinfrastruktur och lösningar för tågunderhåll för att möta de framtida prestandakraven på den svenska
järnvägstrafiken, säger Henrik Anderberg, VD, Alstom Transport Norden.

Alstom kommer att ansvara för design, tillverkning, leverans, installation, testning och driftsättning av de trettio Coradia Nordic-tågen. Varje tåg
kommer att bestå av fyra vagnar, cirka 74 meter långt totalt och med en kapacitet för upp till 510 passagerare. Tågen kommer att köras med
en största tillåtna hastighet på 160 km/h och ska utrustas med luftkonditionering och system för passagerarinformation för hög
passagerarkomfort. Tillverkningen kommer att ske i Alstoms fabrik i Salzgitter, Tyskland.

Alstom är den ledande leverantören av regionaltåg i Sverige. Sedan 2002 har sammanlagt 277 Coradia Nordic-regionaltåg sålts till
tågoperatörer från norr till söder i Sverige.

Coradia Nordic tillhör Alstoms Coradia modulära tågsortiment där man har över 30 års erfarenhet och beprövade tekniska lösningar. Totalt har
mer än 3 000 Alstom regionaltåg sålts. I Europa är de för närvarande i trafik i Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Om Alstom

Alstom är en av de världsledande aktörerna inom elkraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur och sätter standarden för innovativ och miljövänlig
teknik. Alstom tillverkar världens snabbaste tåg och har levererat världens mest avancerade, helautomatiska tunnelbanesystem. Alstom erbjuder nyckelfärdiga
integrerade kraftverkslösningar och tillhörande tjänster för flera olika energikällor, inklusive vattenkraft, kärnkraft, gas, kol och vind, samt ett brett utbud av lösningar
för kraftöverföring, med fokus på smarta elnät. Koncernen har 93 000 anställda i cirka 100 länder. Under räkenskapsåret 2013/14 hade koncernen en omsättning på
ca 20 miljarder euro och bokningen av nya order uppgick till nästan 21,5 miljarder euro.

www.alstom.com/sweden/se

www.alstom.com

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Andersson, kommunikationsdirektör på Alstom, telefon +468 723 32 84, ulrika.andersson@alstom.com

Ulrika Mebius, press- och informationschef, Skånetrafiken, telefon +46451288503, ulrika.mebius@skånetrafiken.se


