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Med hållbar utveckling för 
människor och miljö

sedan ett sekel är Alstom världsledande när det gäller 
energi och transporter, med utveckling, tillverkning och 
leveranser inom kraftgenerering, kraftöverföring och 
järnvägsinfrastruktur. vår närvaro har länge varit stark i 
sverige där vi har utvecklat, byggt och levererat lösningar 
för alla energislag – från vattenkraft, biobränslebaserade 
kraftvärmeverk och kärnkraftsturbiner till tåg som trafikerar 
flera av de största tågtrafiklinjerna.

vi är idag stolta över att cirka 75 procent av sveriges 
elproduktion kommer från anläggningar med huvud
komponenter som vi levererat, och att nästan 300   
Alstomtåg trafikerar det svenska järnvägsnätet.

Men mycket viktigare än vad vi har gjort, är vad vi kommer 
att göra i framtiden. De utmaningar vi står inför när det gäller 
energifrågor, transport och miljö betyder att vi har en nyckelroll 
i att bygga en hållbar utveckling för kommande generationer. 
Det handlar om att hitta nya effektivare lösningar genom 
både långsiktigt tänkande, ny smartare teknik och ett nära 
samarbete med våra kunder och omvärlden. 

Därför handlar vår verksamhet inte bara om kraftverk och 
kablar och tåg, utan framför allt om människor. Allt vi gör 
syftar i slutändan till att möta människors behov av energi och 
kommunikationer i vardagen, hemma, på jobbet. ett exempel 
på hur vi vill forma en hållbar framtid är ecocities – helt nya 
sätt att göra städer till smarta ”ekosystem” med radikalt 
minskad energiåtgång och rena, effektiva transporter. 

Kunnandet, erfarenheten och teknologierna har vi för att 
skapa både ecocities och många andra lösningar för en hållbar 
framtid. vårt sätt att göra det, och vår verksamhet i sverige, 
kan du läsa mer om i den här broschyren.

ALSTOM
formar 
framtiden
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ALSTOM – en del av lösningen  
på framtidens utmaningar

växthuseffekt, energibehov, minskade oljereserver, ökad trängsel i de växande städerna. De största utmaningarna världen står 
inför handlar om hur vi ska kunna täcka de ökande behoven av energi och transporter och samtidigt minska vår miljöpåverkan 
genom förnybara energikällor, återvinning och smartare teknik. Det handlar också om att bygga samhällen som ger rörlighet och 
dynamik genom bättre trafiklösningar och tillgänglighet. De här utmaningarna är precis det vi jobbar med varje dag, överallt i över 
hundra länder.

I TeknIkenS frAMkAnT
Att arbeta med saker som i sig är bra för miljön – energieffektivisering och kollektivtrafik – räcker givetvis inte. Även produkterna, 
hur de tillverkas, deras livscykel och återvinning, måste hela tiden bli bättre ur miljösynpunkt. Därför arbetar vi ständigt med att 
forska, prova nytt och förbättra befintliga produkter och lösningar i våra avancerade forsknings och utvecklingscentrum världen 
över. inte minst i sverige där vi i växjö har ett världsledande forskningslaboratorium inom miljöteknik för bland annat rökgasrening. 
 

ecOcITIeS – nyA Idéer för energI Och TrAnSpOrTer
När mer än halva världens befolkning bor i städer krävs nya lösningar för att lösa energi och trafikproblemen. ett exempel på 
våra visioner för framtiden är det vi kallar ecocities – urbana miljöer där smarta nät tar vara på och återanvänder lagrad eller 
lokalproducerad energi, fördelar den mellan byggnader och verksamheter och där människor och varor får större rörelsefrihet med 
mindre energiåtgång, genom effektiv och utsläppsfri kollektivtrafik.
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bALAnS I jObbeT, Och I LIveT
vi har en stark drivkraft att vara en arbetsgivare där man 
gärna stannar länge av fler anledningar än karriärmöjligheterna. 
Att kunna kombinera en kvalificerad yrkesroll och karriär 
med familjeliv och fritidsintressen är en självklarhet idag – 
på Alstom ser vi balans i livet som en förutsättning för att 
kunna må bra och prestera på jobbet. Därför vill vi ge våra 
medarbetare bästa tänkbara förutsättningar för ett modernt 
yrkesliv med plats för ”hela livet”.

Att vara ett företag som vill forma framtiden innebär också att 
vi måste locka till oss de duktigaste människorna inom varje 
område – ingenjörer och tekniker, jurister, inköpare, säljare, 
projektledare och ekonomer som alla delar vårt engagemang för 
en hållbar miljö.

vi erbjuder många av de karriärmöjligheter som efterfrågas 
idag. Möjligheten att få arbeta med stora infrastrukturprojekt 
där man gör skillnad, personlig och professionell utveckling 
genom att jobba internationellt och utomlands, och en 
innovativ kultur med stor mångfald av både människor och 
arbetsuppgifter. Den starka kopplingen mellan energi och 
transportsystem och hållbarhetsfrågor gör att det känns ”rätt i 
hjärtat” att jobba på Alstom. 

ett kvitto på att vi är en intressant arbetsgivare är att Alstom 
2013 utsågs till ”årets superraket” då vi tog ett stort kliv 
på högskoleingenjörernas rankning av de mest attraktiva 
arbetsgivarna, enligt Universums undersökning. 

en MångfALd Av kArrIärMöjLIgheTer
Mångfalden inom Alstom innefattar såväl verksamheter som 
länder och människor. Här kan man röra sig mellan våra 
olika områden, utveckla sin yrkesroll och hitta och skapa sin 
egen karriärväg, bland annat genom interna utbildningar och 
utvecklingsprogram för medarbetare som vill nå chefs eller 
specialistpositioner.

Alstom har ett stort nätverk bland universitet både för 
forskningssamarbete och genom att erbjuda praktikplatser 
samt examensarbete. vi är också mycket stolta över de 
gränslösa globala karriär möjligheter vi erbjuder. Men man 
måste inte jobba utomlands för att få tillgång till en berikande 
dynamik av människor och kulturer – den finns på de flesta 
av våra anläggningar och kontor, och i samarbetet mellan 
medarbetare i olika delar av världen.

”Jag är på min tredje tjänst och eftersom det är ett 
stort företag får jag många utvecklingsmöjligheter, 
både inom sverige och internationellt.”
ghazale nilsson, som sommarjobbade på alstom under tiden på Chalmers 
och numera är avdelningschef på alstoms globala anläggning för forskning 
och utveckling i miljöteknik i växjö.

en värld av MöjLIgheTer för  
medarbetare som vill utveCklas
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Alstoms verksamhet inom kraftgenerering har genom sin långa tradition och sitt breda kunnande inom energi och miljöteknik 
unika möjligheter att fortsätta utveckla den nordiska infrastrukturen för el och värmeproduktion och industriella processer 
på ett hållbart sätt. Företagets styrka passar särskilt väl för de skandinaviska länderna som ligger långt framme och har höga 
ambitioner när det gäller exempelvis miljökrav och förnybar energi. Hos Alstom Power förenas global och lokal styrka inom 
flera nyckelområden, från vattenkraft och vindkraft till avfallsförbränning och kärnkraftsturbinanläggningar. Att se problem 
som utmaningar är ett slitet uttryck, men när det gäller de globala miljö och klimathoten är det en nödvändig inställning. Den 
inställningen är bränslet i Alstoms dagliga arbete.

ALSTOM pOWer – kraftfull oCh pålitlig 
kunskap inom alla energislag

fOrSknIngScenTruM I  
AbSOLuT värLdSkLASS 
Alstom Power har arbetat för renare luft och miljö i över 
80 år, och 1983 grundade företaget sitt forsknings och 
utvecklingscentrum i växjö som innefattar ett av världens 
främsta laboratorier för AQCs (air quality control systems). 
Anläggningen med laboratorier, testhallar och egna 
mekaniska verkstäder bildar en komplett infrastruktur 
där framstående ingenjörer och tekniker är fokuserade på 
att utveckla, testa och bygga bästa tänkbara lösningar 
för renare industri, energi, luft och vatten. Förutom 
egen forskning hjälper centret kunder med analyser och 
pilotprojekt där man testar olika miljöreningstekniker. 

MOdernISerIng Av SvenSkA 
vATTenkrAfTverk
Nästan hälften av den svenska elproduktionen kommer 
från ren vattenkraft. efter den rejäla utbyggnaden på 60 
och 70talet genomgår vattenkraftverken nu en moderni
sering som ska ge ökad tillgänglighet, mer flexibel drift och 
bättre verkningsgrad. som originaltillverkare av huvud kom
ponenter till många av de svenska vattenkraftverken har 
Alstom Power tekniken och kunnandet för att leverera 
lösningar som säkrar en långsiktigt miljövänlig och kon  kur  
renskraftig drift. Tillsammans med kunder har Alstom bland 
annat utvecklat teknik som eli minerar risken för utsläpp av 
turbinlagerolja i älvar och sjöar.
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ALSTOMS MILjöTeknIk 
är vägLedAnde för 
brAnSchen
Alstom levererar nyckelfärdiga rökgas
reningssystem för många typer av 
anläggningar – avfallsförbränning, 
biobränslebaserade kraftvärmeverk och 
industriella processer inom till exempel 
järn och stålverk samt pappers och 
massabruk. Alstom Powers rökgas
reningssystem för exempelvis avfalls
förbränningsanläggningar minskar ofta 
utsläppen till långt under eU:s krav och 
kan dessutom återvinna värme till det 
lokala fjärrvärmesystemet. Projekten 
leds av Alstom Powers kompetens
centrum i växjö.

MOdernISerIng Och 
underhåLL InOM 
kärnkrAfT
Kärnkraften i sverige står för nästan 
hälften av sveriges elproduktion. 
Anläggningarna genomgår nu ett 
moderniseringsprogram sedan tio år 
tillbaka. Det är en viktig verksamhet 
för svenska Alstom som har levererat 
flera moderniseringsprojekt för 
de nordiska kärnkraftverken, som 
medför säkrare drift och högre 
effektivitet, vilket har bidragit till 
minskade fossila koldioxidutsläpp. 
Alstom Power har också tecknat flera 
långsiktiga serviceavtal med nordiska 
kärnkraftsturbinanläggningar om 
att sköta underhållet av ångturbin
anläggningar med generatorer och 
hjälpsystem. serviceavtalen ska skapa 
effektivare planering och säkerställa 
drift och kvalitet. Arbetet leds av Alstom 
Powers medarbetare i Norrköping och 
västerås.

vISSTe du ATT 
Alstom Powers teknologi globalt alstrar 
närmare en fjärdedel av all energi som 
används i världen.

Alstom Power utvecklar innovativ  
koldioxidavskiljningsteknik (CCS-
teknik) för att avskilja koldioxid – 
bland annat vid pilotanläggningar i 
USA och Sverige.

Alstoms forsknings och utvecklings
centrum i växjö har över 130 patent 
för olika tekniska lösningar inom luft
kvalitetskontroll och utsläppsrening.

Alstom Power har levererat cirka  
3 000 MW vindkraft från Brasilien 
till Japan. Just nu driftsätts världens 
största havsbaserade vindkraftverk 
utanför Belgien.



8 / ALsTOM TrANsPOrT

sedan Alstom Transport öppnade sitt första kontor i sverige 2003, och efter det 
första uppdraget – Arlandabanan – har resan gått snabbt till att bli en av de största 
aktörerna på den svenska tågmarknaden, med närmare 300 levererade tåg och flera 
andra stora uppdrag, bland annat inom underhåll. Från att ha varit en ”uppstickare” 
med tio medarbetare finns nu närmare 360 medarbetare inom Alstom Transport 
sverige – ett bevis på Alstoms ambitioner att vara med och utveckla tågtrafiken för 
både resenärer och operatörer, i sverige och Norden.

endA heLTäckAnde LeverAnTören
Alstom Transport är ensamma i världen om att erbjuda allt inom spårtrafik – från 
själva tågen till underhåll, räls, signalsystem och annan infrastruktur. Det gör att 
våra kunder kan välja oss som leverantör av en eller flera tjänster och produkter, till 
exempel enbart underhåll, signalsystem, tåg eller rälsbyggnation. samtidigt kan vi 
som helhetsleverantör bidra till stora samordningsvinster genom att kunden får en 
enda leverantör med kontroll över alla delar i kedjan.

STAdSuTveckLIng för eTT SMIdIgT reSAnde
spårburen kollektivtrafik är en självklar pusselbit i en modern stadsutveckling, för 
städer som vill kunna växa och samtidigt minska sin klimatpåverkan. Med spårväg 
kan utrymmet för kollektivtrafik, cyklister och gångtrafikanter öka och det lokala 
näringslivet växa genom ökad tillgänglighet. som leverantör av spårvagnar och 
spår, projektledning och signalsystem sätter Alstom Transport resenären i centrum 
och bidrar till mer hållbara städer – där spårburen kollektivtrafik är en ryggrad i 
kollektivtrafiken och en integrerad, attraktiv del av stadsbilden.

ökAde LOkALA reSurSer Med nyTT IngenjörSTeAM
Både drift och utbyggnad av spårtrafik innebär samtidigt stora utmaningar, som gör 
det viktigt med en lokal organisation som finns nära kunderna och snabbt kan lösa 
problem. Därför är också organisationen förstärkt med ett team av sex nya ingenjörer 
som blir en viktig länk mellan den svenska underhålls och utvecklingsavdelningen 
och vår fabrik för regionaltåg i salzgitter.

Tåg från nOrr TILL Söder
Från mitten av september 2013 reser södra sveriges tågresenärer bekvämt i moderna 
tåg från Alstom Transport. skånetrafik har totalt köpt 69 regionaltåg av typen Coradia 
Nordic, varav 51 är levererade. 

Coradia Nordic har blivit ett av de vanligaste tågen i sverige med totalt 247 sålda 
Coradiatåg till länstrafikbolag från norr till söder. Förutom skånes tåg levererar 
Alstom i höst de sista fyra av västtrafiks 22 tåg, och 2016 förstärks stockholms 
pendeltågstrafik med 46 nya tåg från Alstom.

ALSTOM TrAnSpOrT – på rätt spår för att  
knyta samman människor, städer oCh länder 
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underhåLL Av 
STOckhOLMS pendeLTåg 
sedan 2011 är Alstom Transport del
aktiga i sveriges största tågoperation, 
genom totalansvar för underhållet av 
pendeltågen i stockholm, som omfattar 
135 tåg. Det gör att vi har en nyckelroll 
för att se till att över 280 000 människor 
kan ta sig till arbete, skola och fritids
aktiviteter varje dag.

egnA InnOvATIvA 
prOdukTIOnSSySTeM
Alstom Transport har utvecklat flera 
egna innovativa system för att hela 
tiden kunna förbättra både kvalitet och 
effektivitet genom ett heltäckande och 
långsiktigt arbetssätt. 

APsYs är företagets eget system för 
lean production, och omfattar allt från 
tågbyggande till underhåll. Tillsammans 
med det egna diagnosverktyget Train
Tracer som skickar information om 
tågen i realtid, blir resultatet en ”pit 
stop maintenance” i servicedepån, där 
realtidsinformationen används för att 
förbereda och optimera underhållet så  
att reparationstiden minimeras och tågen 
hålls i trafik så mycket som möjligt.

vISSTe du ATT 
Alstom Transport 2007 nådde hastig
hetsrekordet på räls, 574,8 km/h.

Alstom är ensamma om att ha 
utrustat alla typer av järnvägslinjer 
med det nya signalsystemet 
ERTMS – godslinjer, stambanor och 
regionallinjer.

 Alstom Transports tåg är åter
vinningsbara till minst 95 procent. 
Hälften av energin som går åt till att 
driva och bromsa tågen återanvänds   
för att värma kupéerna eller återförs  
till kraftnätet.



10 / ALsTOM griD

sedan 2010 ingår Alstom grid i Alstoms verksamhet, och levererar en rad produkter och system till kraftnätsoperatörer, kraftbolag 
och även till elintensiv industri. Med några stora projekt i Norden och ett tätt samarbete med Alstom grids kompetenscentrum på 
kontinenten och i UsA erbjuder företaget kunder i sverige tillgång till ett starkt nätverk av resurser, som när det behövs kan utökas 
med Alstom grids globala kunnande och teknik.

ALSTOM grId – speCialister på 
smart kraftöverföring

SMArTA näT – grunden TILL  
frAMTIdenS håLLbArA STäder
Alstom grid har spetskompetens inom totalentreprenader 
för kraftöverföring, kraftelektronik, styr och övervaknings
system och mjukvara i driftcentraler. Alstoms kunnande 
och teknik omfattar drift och utrustning hos såväl de över
gripande systemoperatörerna (i sverige svenska Kraftnät) 
som de regionala och lokala elnäten. Alstom grid är 
dessutom en av världens ledande aktörer inom framtidens 
kraftöverföringsteknologi – integrerade så kallade smart 
grids, smarta elnät. Det är ett område där Alstom grid 
ser stora möjligheter att förbättra och effektivisera 
infrastrukturen för energiöverföring, från stamnäten ut till 
enskilda energianvändare i framtida ekologiska städer och 
bostadsområden – uttryckt i visionen om ecocities.

TryggAd eLförSörjnIng Med 
SydväSTLänken
Alstom grid är en av aktörerna i arbetet med den viktiga 
sydvästlänken – en totalt 43 mil lång förstärkning av 
det svenska stamnätet för el. Länken går mellan Närke 
och skåne och ska öka driftsäkerheten i elförsörjningen 
till södra sverige. Alstom grids uppdrag omfattar bland 
annat ett 420 kv ställverk i Barkeryd, Nässjö, som togs 
i drift under 2013 efter en byggtid på två år. Här ingår 
allt från konverteringsstationer, transformatorer och 
växelutrustning till konstruktions och projektledning. 
Alstom grid bygger även omriktarstationer i Hurva och 
Barkeryd, som blir klara 2014.



ALsTOM i sverige / 11

ökAT SAMArbeTe MeLLAn 
de nOrdISkA STAMnäTen
De senaste decennierna har fyra av de 
nor diska länderna utvecklat ett nära  
sam arbete när det gäller både elmark
nader och elnät. syftet är att säkerställa 
hante ringen och driften av stamnäten 
och samtidigt skapa förutsätt ningar för 
en gemensam elmarknad. De senaste 
åren har behovet ökat av system och 
regelverk som hjälper stamnätsopera
törerna att sam  ordna sina visioner och 
sitt arbete med det integrerade nordiska 
kraftnätet. Det är främst tre faktorer 
som ökat behovet av ett närmare 
samarbete:
1. Ökad utbyggnad av den nordiska 
elmarknaden. 
2. Fler sammankopplingar för kraft
överföring, främst stamnät inom och 
mellan de nordiska länderna och till 
länder i andra regioner.
3. Ökad utbyggnad av vindkraft i 
Norden. 

Alstom har i nära samarbete med de 
nordiska operatörerna på elmarknaden 
utvecklat Alstom grid Nordic Operational 
information system (NOis) som idag är 
i drift vid de fyra stamnätens nationella 
ledningscentraler. Det främsta målet 
med NOis är att de fyra stamnäten 
smidigt ska kunna utbyta information 
om tillgänglig kapacitet, balans mellan 
förbrukning och produktion, reserver 
och hantering av strömavbrott. NOis 
fortsätter att utvecklas i takt med ökad 
integration av de nordiska kraftnäten 
och för att bidra till en hållbar elmarknad.

vISSTe du ATT 
Alstom grids HvDClösning (high 
voltage direct current) används i 
världens längsta HvDClänk,  
i rio Madeira i Brasilien.

 Alstom Grid utvecklar sina smarta 
elnät i fem teknologicentrum, och 
genom strategiska partnerskap 
med ledande universitet och 
forskningslaboratorier.

Alstom grid deltar i 37 kommersiella 
projekt för smarta elnät i europa, UsA 
och i tillväxtekonomier inklusive indien.
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ALSTOM – hundra år av energi oCh rörelse 
sverige har en lång och stolt historia när det gäller innovativ industri. vi på Alstom har varit en del av den historien i över 
hundra år, genom vårt ursprung i starka företag som svenska Turbinfabriks AB Ljungström (stal), svenska Fläkt och Asea. vi 
har medverkat i flera av de mest omfattande och komplexa projekten för energi och sedan slutet av 1990talet också inom 
transportinfrastruktur i sverige. vi har utvecklat, konstruerat och levererat långsiktiga lösningar för de flesta typer av kraftverk 
från vattenkraft till kärnkraft, vi har byggt kraftnät och levererat tåg till flera av de viktigaste tågtrafiklinjerna. sverige står 
idag inför stora behov av investeringar i infrastruktur vad gäller såväl energiproduktion och kraftöverföring som spårburna 
transportsystem. Därför är det självklart för Alstom att fortsätta sin verksamhet i sverige och Norden. särskilt eftersom här finns 
politisk vilja, kunskap och förutsättningar för att utveckla och leverera hållbara lösningar.

Alstom Power får beställning 
på kompletta moderniseringar 
av ångturbinanläggningarna för 
ringhals 3 och 4.

2005

Alstom Power får världens största 
enskilda moderniseringsprojekt för 
en nukleär ångturbinanläggning i 
och med uppdraget för Oskars
hamn #3 kärnkraftverk.

2006 2008

Alstom Power kontrakteras för en 
komplett rökgasreningsanläggning 
för ett nytt kraftvärmeverk i 
Händelö, Norrköping. 

stal, svenska Turbinfabriks AB 
Ljungström, grundas av bröderna 
Birger och Fredrik Ljungström. 
Fabriken i Finspång tillverkar 
främst ångturbiner, från 1940 
talet även gasturbiner. Asea blir 
majoritetsägare 1916.

svenska Fläkt grundas, som 
når stora framgångar inom 
miljövårdsutrustning för industri 
och kraftverk.

Alstom i sverige (dåvarande Asea 
stal) levererar 18 kärnkrafts
turbinanläggningar till de svenska 
och finska kärnkraftverken.

1913 1920 1970–85

sL beställer 55 nya pendeltåg. 
valet faller på Alstom Transport 
och modellen Coradia Nordic.

Alstom och ABB förenas till ABB 
Alstom Power, som ett år senare 
blir Alstom Power när Alstom köper 
ABB:s del i ABB Alstom Power. 

Alstom Transport får förtroendet 
att leverera 43 regionaltåg, de så 
kallade dubbeldäckarna, av typen 
Coradia.

Alstom väljs som leverantör för 
byggandet av Arlandabanan och 
Arlanda expresstågen.

1995

1999 2000 2002

2011

Alstom Power får beställning 
av svavelreningsutrustning till 
Malmbergets pelletsverk.  

2011

Alstom Transport tar över 
underhållet av 135 pendeltåg i 
stockholm.  

2013

Alstom vinner kontrakt för nyckel
färdigt rökgasreningssystem till 
Tekniska verkens nya kraftvärme
anläggning för avfall, biobränsle 
och returträ i gärstad, Linköping.

Alstom Transport har sålt 247 
tåg till Norrtåg, västtrafik, 
Östgötatrafiken, Jönköpings 
länstrafik, sL och skånetrafiken. 

2013 2013

Alstom 100 år.

2013

Alstom får beställning på 
modernisering av turbin och 
generator för Järpströmmens 
vattenkraftverk.
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ALSTOM IdAg – från kiruna till helsingborg 

Alstoms verksamhet i sverige omfattar idag alla våra tre 
huvudområden – Power, grid och Transport. Det ger oss 
också möjlighet att leverera rätt lösningar som passar de 
nationella och regionala förutsättningarna när det gäller 
energi och transport. Totalt har Alstom i sverige cirka 
1 000 medarbetare som är engagerade i att utveckla 
framtidens energi och transportlösningar tillsammans 
med våra kunder.

vårA kOnTOr – från 
fOrSknIngScenTruM TILL 
Tågdepåer
våra fyra största kontor ligger i stockholm, Norrköping, 
västerås och växjö. i stockholm finns huvudkontoret 
och organisationen för Alstom Transport i sverige. 
i västerås har vi vår vattenkraftsverksamhet 
med fokus på moderniseringsprojekt och service. 
västerås innefattar också serviceverksamheten för 
turbogeneratorer. Här finns även Alstom grid vilket 
gör att vi har samlat en enorm kompetens inom 
energiproduktion och kraftnät på en plats. i växjö 
har vi världsledande forskning inom miljöteknik samt 
försäljning, konstruktion och leverans av kompletta 
rökgasreningsprojekt. i Norrköping har vi vårt 
kompetenscentrum för service och modernisering av 
ångturbinanläggningar. Förutom dessa fyra ”huvudorter” 
har vi ett antal lokala kontor och tågdepåer, från 
Helsingborg i söder till Kiruna i norr. 

närA TILL nOrden – Och värLden
Alstoms lokala organisation i sverige ingår i globala 
affärsområden inom Alstomkoncernen som ger tillgång 
till innovativ teknik och utbyte av idéer, erfarenheter 
och framsteg. en betydande styrka finns också på 
nära håll, genom täta samarbeten med våra kollegor i 
Norden. För våra svenska kunder innebär det att de får 
en nära partner med kunskap om lokala förutsättningar. 
samtidigt får de tillgång till all vår samlade teknik och 
erfarenhet från projekt, fabriker och utvecklingscentrum 
i hela världen.

TrANsPOrT
Umeå
Tillberga
Bro
stockholm
Älvsjö
södertälje
Boxholm
Falköping
göteborg
Helsingborg

griD
västerås

POWer
Kiruna
gällivare
Piteå
skellefteå
sundsvall
gävle
västerås
Karlstad 
solna
stockholm
Norrköping
växjö
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Med närvaro i över 100 länder och en bred portfölj av pro
dukter och tjänster inom kraftöverföring, energiproduktion 
och järnvägsinfrastruktur är Alstom i framkant av den eko
nomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen. Alstom ut
vecklar och tillverkar innovativa hållbara lösningar som möter 
grundläggande behov av energi och transporter – med respekt 
för världen vi lever i. vi bygger vår framgång på tydliga etiska 
värderingar som våra 93 000 medarbetare följer i sitt nära 
samarbete med alla intressenter som formar Alstomgruppens 
ekosystem. Dessa ömsesidiga åtaganden förvandlas sedan till 
produkter och tjänster som bär Alstoms signum.

LOkAL närheT Med gLObAL STyrkA
Precis som vi knyter ihop elnät, kommunikationer och 
människor genom vår teknik, knyter vi ihop våra resurser lokalt 
och globalt. Det skapar en lärande organisation där idéer och 
tekniska lösningar sprids i hela koncernen så att vi snabbt kan 
anpassa oss till förändringar och nya behov hos kunder och 
omvärld. 

ALSTOM i världen

afrika och mellanöstern

europanordamerika

asien och oceanien

sydamerika

3%

8%

59%

20%

10%

FÖrsÄLJNiNg: 20,3 MILjArder eurO*

OrDeriNgÅNg:  
23,8 MILjArder eurO*

ANsTÄLLDA: 93 000
I över 100 Länder**

* redovisningsåret 2012/13
** Juli 2013

vårA MedArbeTAre I värLden
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ALSTOM pOWer – eLprOdukTIOn

Alstom Power är världsledande inom 
hållbara lösningar för energiproduktion. 
Med teknisk spetskompetens inom 
i stort sett alla energikällor täcker 
Alstom Power de komplexa behov och 
förutsättningar som råder i olika delar 
av världen. samtidigt bygger företaget 
sin verksamhet på framtidens mest 
grundläggande krav, och på Alstoms 
främsta ledstjärna: Hållbar energi och 
miljö för människor och samhällen.

Alstom Thermal Power har kraftindu
strins bredaste produktportfölj med 
högeffektiv teknik för kol, gas, olja och 
kärnkraft – och är ledande inom 
nyckelområden som kompletta kraftverk, 
men också kärnkomponenter som ång 
och gasturbiner, styrsystem, pannor, 
värmeväxlare och rökgas reningssystem.

Alstom Renewable Power erbjuder 
den största bredden av lösningar inom 
förnybar energi: vattenkraft, vindkraft, 
geotermisk energi, biomassaenergi 
och koncentrerad solenergi. Alstom 
renewable Power utvecklar också 
framtidens lösningar, som exempelvis 
tidvattenkraft och vågkraft.

ALSTOM grId – krAfTnäT

Alstom grid tillverkar egenutvecklade 
högspänningsprodukter, och levererar 
såväl enskilda produkter som nyckel
färdiga nätanläggningar. 

De lösningar Alstom grid utvecklat 
möjliggör så effektiv kraftöverföring 
som möjligt, och som en av världens 
tre främsta leverantörer inom kraft
överföring erbjuder företaget också de 
mest avancerade lösningarna för så 
kallade smarta nät (smart grids). 

smarta nät möter framtidens behov 
av mer flexibel, stabil och miljövänlig 
energiöverföring. De kombinerar 
energi med inbyggd informations och 
kommunikationsteknik som ger möjlighet 
att integrera olika nät. Alstom har även 
en ledande roll i utvecklingen av så 
kallade supergrids, som kopplar samman 
förnybara energikällor över länder och 
kontinenter för att erbjuda ren energi till 
människor och företag.

ALSTOM TrAnSpOrT – Tåg & järnväg 

Alstom Transport är en av världens största 
leverantörer av järnvägsutrustning, och är 
ensamma om att erbjuda produkter, tjänster 
och lösningar som täcker järnvägssektorns 
alla behov: Tåg, infrastruktur, informations
system, signalsystem, service och underhåll. 
Företaget är världsledande inom spårburen 
kollektivtrafik i städer, som tunnelbana och 
spårvagnar, men är också en världsledande 
tillverkare inom såväl regionaltåg som 
höghastighetståg.
 
Tåg är ett av världens mest miljövänliga 
transportsätt. Alstom Transport gör det 
ännu mer miljövänligt genom att hela 
tiden göra sina produkter och lösningar 
ännu mer hållbara, energieffektiva och 
återvinningsbara.

världsledande inom våra tre fokusområden



Alstom Sverige AB
Besöksadress:
västra Järnvägsgatan 23 
111 64 stockholm

Postadress:
Box 739 
101 35 stockholm

+46 (0)8723 65 90

www.alstom.se
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