PRESSMEDDELANDE
Bombardier vinner kontrakt för leverans av 40 tåg till Västtrafik
•

Nytt regionaltåg ökar passagerarkapaciteten i Västra Götaland

Berlin den 6 april 2018 – Bombardier Transportation, en ledande leverantör av mobilitetslösningar,
tillkännagav idag att man har tecknat avtal med Västtrafik för leverans av 40 tåg av typen elektriskt
motorvagnståg för hastighet upp till 200 km/h. Detta för att möta den ökade efterfrågan på regionala
kollektivtrafikresor i Västra Götaland. Kontraktet är värt cirka 3,8 miljarder kronor ($452 miljoner US,
368 miljoner euro) och innefattar också en möjlighet att beställa ytterligare 60 tåg. Leveransstarten är
planerad till 2021.
”Sedan Västtrafik bildades 1999 har resandet med tåg mer än fördubblats. Vi har en fortsatt utmaning i
regionens uppdrag fram till 2035 på 130 000 resor per dag. Vi ser en stadig ökning av tågresandet och vi är
på god väg. De nya tågen kommer bidra till ännu mer attraktiva resor för våra kunder,” säger Lars Holmin
(M), ordförande i Västtrafiks styrelse.

”Det känns väldigt bra att kunna bidra till att Västtrafik kan tillgodose den ökade efterfrågan på
kollektivtrafikresor. Bombardiers långvariga partnerskap med Västtrafik, med personal bland annat vid
depåerna i Sävenäs och Falköping, har lagt grunden till utformningen av det nya tåget. Vi vill vara med
och bidra till regionens tillväxt genom att tillhandahålla passagerarna ett smidigt resande med hög
komfortnivå. Att vinna den här viktiga upphandlingen är ett kvitto på den höga kvaliteten på de
produkter som Bombardier utvecklar, bygger och levererar för den nordiska marknaden.” säger Marina
Sundman, Sales Director, Bombardier Transportation.
De bekväma tågen har tre vagnar och rymmer ett stort antal passagerare. Driftkostnaderna är låga och
tågen är utformade för att klara det stundtals krävande nordiska klimatet. Bombardier har fokuserat på
Västra Götalandsregionens unika behov och erbjuder en tillförlitlig och säker lösning för alla som vistas
både i och utanför tåget bl.a. med ett felsökningskoncept utformat för att öka tillgängligheten så att
passagerarna ska kunna lita på att tågen kommer i tid. Tågen kan köras i hastigheter på upp till 200
km/h och har sittplats för ca 270 passagerare. För att göra resan ännu bekvämare finns bland annat
wifi, en låggolvssektion och flera flexibla utrymmen.
Bombardier har 15 års erfarenhet i regionen av att leverera och underhålla tåg och har därigenom
kunnat optimera de nya tågen så att de tillgodoser lokförarna, ombord- och underhållspersonalens
behov på bästa sätt. Tågens stilrena design och låga energiförbrukning kommer att bidra till ett smart
och hållbart resande i många år framöver.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är en global ledare inom järnvägsteknik och erbjuder den bredaste
portföljen i branschen. Den omfattar hela bredden av järnvägslösningar, från tåg till delsystem och
signalsystem. Företaget erbjuder dessutom heltäckande transportsystem, teknik för e-mobilitet och
underhållstjänster. Innovationskraften på Bombardier Transportation bryter hela tiden ny mark för
hållbar mobilitet. Företaget levererar integrerade lösningar som skapar betydande fördelar för
operatörer, passagerare och miljö. Bombardier Transportation, med huvudkontor i Berlin i Tyskland, har
ca 39 850 medarbetare och deras produkter och tjänster används i över 60 länder.
Om Bombardier
Med mer än 69 500 medarbetare i fyra affärssegment är Bombardier en global ledare inom
transportbranschen och skapar innovativa och banbrytande flyg och tåglösningar. Våra produkter och
tjänster ger transportupplevelser i världsklass vilket sätter nya standarder för passagerarkomfort,
energieffektivitet, tillförlitlighet och säkerhet. Bombardier har huvudkontor i Montreal, Kanada, och
produktionsanläggningar och ingenjörscenter i 28 länder inom segmenten Transportation, Business
Aircraft, Commercial Aircraft och Aerostructures and Engineering Services. Bombardiers aktier köps
och säljs på Torontobörsen (BBD). Under räkenskapsåret som slutade 31 december 2017 uppvisade
Bombardier intäkter på 16.2 miljarder dollar. Nyheter och information finns på bombardier.com. Du kan
också följa oss på Twitter @Bombardier.
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