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Verdensmarkedet for højhastighedstog stormer frem, 
og det har skærpet duellen mellem de europæiske kæmper, 

tyske Siemens og franske Alstom. Tvekampen er mindst 
lige så intens som luftfartens slagsmål mellem 

Boeing og Airbus og med endnu flere undertoner 
af beskidte trick, skjult statsstøtte og urent trav.

Af Aksel Brinck og Søren Gade Stendalpå skinnerne 

SIEMENS 
vs. ALSTOM:  

For første gang 
konkurrerer de to 

konglomeraters pro-
dukter nu direkte mod 
hinanden. Det sker på 

den nye højhastighedslinje 
fra Paris mod Tyskland.  
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 D
et er lidt over middagstid den 3. april 2007. 
Teststrækningen mellem Paris og Strasbourg 
er gjort klar, og på et sidespor brummer en 
helt ny udgave af Europas mest berømte høj-
hastighedstog, det franske TGV.

I fire år har virksomheden bag TGV, Al-
stom, levet en noget fortumlet tilværelse, 
hvor truende konkurser, opkøbstilbud fra 
den hårdeste konkurrent, fransk statshjælp 
og andre uregelmæssigheder har hørt til da-
gens orden. Nu er Alstom igen på vej op, og 

denne forårsdag skal en gang for alle sende et signal til ver-
den: TGV er tilbage som verdens førende højhastighedstog. 

Toget på teststrækningen er blevet specielt bygget til lejlig-
heden – med forstørrede motorer i træktogene, yderligere mo-
torer i hver passagervogn, forkortet togstamme, forstørrede 
hjul og ændret vægtfordeling. Den officielle verdensrekord 
for højhastighedstog på 515,3 km/t fra 1990 skal aflives. 

Toget kører ud på den let kuperede forsøgsstrækning med 
25.000 hestekræfter i ryggen og en samlet trækkraft på 20 me-
gawatt, det dobbelte af et normalt TGV-tog.

Den specielle togstamme er blevet døbt V150, fordi testfor-
søg siden januar har vist, at den som minimum er i stand til at 
tilbagelægge 150 meter i sekundet, hvilket svarer til 540 km/t. 
Rekorden på denne aprildag kommer imidlertid til at lyde på 
fænomenale 574,8 km/t, før togføreren er nødt til at sætte 
farten ned, fordi teststrækningen ikke fortsætter længere. 

Forsøget er et udstillingsvindue for verdens indkøbere af 
højhastighedstog. Begivenheden transmitteres direkte på 
flere franske tv-stationer, og billederne går verden rundt. Re-
kordforsøget ligger også til fri visning på YouTube på Inter-
nettet allerede i timerne umiddelbart efter rekordforsøget. På 
billederne ses toget, som med næsten utroværdigt høj fart gli-
der igennem forårslandskabet, under broer, forbi små statio-
ner og endnu næsten nøgne lysegrønne marker.

Klip ind i førerhuset viser en fuldstændig rolig togfører 
samt to observerende ingeniører. De tre professionelle ansig-
ter afslører ingen særlig bevægelse eller begejstring over at 
være om bord i det stadig accelererende tog. Attituden passer 
til den teknologiske overlegenhed, rekordforsøget skal være 
et bevis på.

Hån fra Tyskland: Rekorden var et slag i ansigtet 
på den tyske industrikoncern Siemens’ togdivision. Siemens’ 
højhastighedstog ICE3 er Alstoms vigtigste konkurrent på eks-
portmarkederne. Siemens og Alstom er i dag de mest direkte 
duellanter på verdensmarkedet for højhastighedstog – japan-

ske Shinkansen og canadiske Bombardier er to andre, mindre 
aktører. Tvekampen mellem Siemens og Alstom er lige så in-
tens som luftfartens slagsmål mellem amerikanske Boeing og 
franske Airbus og med lige så mange undertoner af beskidte 
trick, skjult statsstøtte og urent trav.

Siemens’ pr-strategi efter TGV-rekorden var at bagatelli-
sere det franske togs præstation. Rekorden var opnået under 
kunstige testforhold, der intet har at gøre med daglig kom-
merciel togdrift, hed det. Og lokomotivet var så medtaget, at 
det var lige til at skrotte bagefter, røbede en anonym kilde hos 
Siemens til den internationale presse.

Siemens’ eget Velaro E-tog, som er en eksportudgave af 
ICE3-toget, satte i 2006 på en testkørsel mellem Madrid og 
Zaragoza en officiel verdensrekord for umodificerede togsæt 
på 403,7 km/t. Og Siemens er i øjeblikket et teknologisk 
skridt foran det franske højhastighedstog, idet tyskerne alle-
rede har forsynet ICE3-toget med fremtidens træksystem, der 
involverer en jævnt fordelt motorkraft i samtlige togstammens 
vogne. Det nye træksystem accellererer bedre, det er energi-
besparende, og det frigør plads til flere passager. Et lignende 
system, AGV, har Alstom tidligst klar om to år.

Så meget om det tekniske kapløb. Men når krigen mellem 
højhastighedsgiganterne blusser op netop nu, så er det på 
grund af en voldsomt stigende interesse for at bygge hurtige 
baner, der kan udgøre et alternativ til flyruter på kortere 
strækninger. Kampen om et helt nyt togmarked har taget sin 
begyndelse, fordi kunderne ønsker det.

Passagerne har opdaget, at de kan køre direkte fra bycen-
trum til bycentrum med en kortere samlet rejsetid end med 
fly. De kan bevæge sig frit rundt i toget under rejsen. De spa-
res desuden for en stadig mere omfattende sikkerhedskontrol 
i lufthavnen. Desuden kan de moderne højhastighedstog 
konkurrere med fly på strækninger med rejsetider på under 
fire timer. Det vil sige strækninger på helt op til 1000 kilome-
ter. At togene så er langt mere miljøvenlige er blot en ekstra 
gevinst for de passagerer, der prioriterer dette. 

Der bygges nye baner som aldrig før over hele verden. Sie-
mens kan netop nu flage for flere markante sejre over Alstom. 
På den delvis åbnede strækning Madrid-Barcelona kører der 
Velaro-tog med hastigheder op til 350 km/t. For to år siden 
bestilte Kina 60 Velaro-togsæt til en 115 kilometer lang højha-
stighedslinje mellem Beijing og Tianjin. Og i april i år trium-
ferede Siemens foran Alstom i kampen om at levere tog og 
infrastruktur til Ruslands nye højhastighedslinje mellem Mo-
skva og Skt. Petersborg, en kontrakt til en værdi af ikke min-
dre end 15 milliarder kroner. 

Alstom på den anden side af Rhinen sidder solidt på det 

Siemens kan netop nu flage for flere markante sejre over Alstom. 
Franskmændene har rekorden – men tyskerne det bedste tog. 

vErdENS 
hurTIgSTE:  
Ansatte hos SNCF 
fejrer triumfen i 
april i år, da et 
specialbygget TGV-
togsæt sætter 
hastighedsrekord. 
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franske marked, men på eksportmarkedet halter det. I en år-
række har Siemens taget markedsandele fra Alstom, men 
franskmændene er på vej frem igen og kan glæde sig over en 
ordre på Argentinas første højhastighedstog.  

Togenes haute couture: Men højhastigheds-
tog er langt mere end blot en isoleret forretning. Duellanterne 
Siemens og Alstom bruger også top-of-the-line til at profilere 
den øvrige, traditionelle del af togforretningen, som i kroner 
og øre langt overgår den eksklusive højhastighedsklasse. 

“Det giver god mening set ud fra et branding-synspunkt at 
gennemføre et rekordforsøg, som TGV gjorde i foråret,” vur-
derer Rasmus Bech Hansen, administrerende direktør hos 
brandingspecialisten Kontrapunkt.

“Det er et klassisk trick, når man vil bygge sig et navn, og 
det svarer til modehusenes haute couture eller bilindustriens 
deltagelse i Formel 1,” tilføjer han.         

Og faktum er, at markedet for højhastighedstog endnu ud-
gør en brøkdel af det samlede verdensmarked for tog. UNIFE, 
den europæiske hovedorganisation for leverandører til jern-
banesektoren, anslog i marts 2007 værdien af verdens sam-
lede marked for jernbaneindustri til cirka 530 milliarder kr.  

– med canadiske Bombardier samt Siemens og Alstom som 
verdens største leverandører.

Værdien af markedet for højhastighedstog isoleret set anslås 
i øjeblikket til noget mere beskedne 15 milliarder kr. årligt, 
men det er interessant, fordi det modsat det traditionelle tog-
marked er i kraftig vækst. I Kina er linjen Beijing-Tianjin kun 
begyndelsen på et ambitiøst netværk af højhastighedstog, der 
skal omfatte helt op til 12.000 kilometer bane inden 2020, her-
iblandt en 1300 km lang forbindelse mellem Beijing og Shang-
hai. Og en række lande – herunder Indien og USA – har frem-
skredne planer om ambitiøse højhastighedsstrækninger.

Strid mellem Tyskland og Frankrig: 
Med så potensfyldt et marked har det været umuligt at lade de 
frie markedskræfter få uhindret spil og lade den bedste leve-
randør vinde.

Med en nylig ordre fra franske SNCF om udskiftning af 
udtjente TGV-togsæt er Alstom stærkt med i kampen om vig-
tige markedsandele på verdensmarkedet for højhastigheds-
tog. Men da det tilbage i 2003 så sort ud for hele Alstom-kon-
cernen og konkurrenten Siemens forsøgte sig med en såkaldt 
fjendtlig overtagelse, trådte den franske stat i karakter, som 
det var sket ved så mange tidligere lejligheder, hvor franske 
industrigiganter stod foran kollaps.

En serie tekniske fejl i Alstoms turbinedivision endte med 

at koste virksomheden over 33,5 milliarder kr. i kompensatio-
ner, advokatregninger og forskning i udbedring af proble-
merne. Konkurrenterne lugtede blod og begyndte at flokkes 
om koncernens godbidder, mens den franske regering over-
vejede, hvordan Alstom og det nærmest nationale klenodie, 
TGV-toget, kunne bibeholdes på franske hænder.

Siemens opkøbte samme år Alstoms industriturbinedivi-
sion, mens den daværende franske finansminister Nikolas 
Sarkozy planlagde en statsfinansieret redning af resten af virk-
somheden. Han fik dog efter indsigelse fra Siemens proble-
mer med både EU-kommissionens konkurrencekommissær. 
Oveni opstod der voldsomme spændinger i det fransk-tyske 
industrisamarbejde, som var indledt nogle år før. Men det lyk-
kedes Sarkozy at afskrække eventuelle købere af Alstom og 
senere, i 2004, at blive enig med Mario Monti, EU’s konkur-
rencekommissær, om en redningsplan, der indebar, at den 
franske regering midlertidigt købte sig ind på næsten 20 pro-
cent af Alstom og dermed finansierede virksomhedens 
enorme underskud.

Tyskerne var langt fra tilfredse. Frankrig er kendt for at 
føre en meget protektionistisk industripolitik uden hensynta-
gen til de frie markedskræfter. I 2004, kun en måned før afta-

len om Alstom faldt på plads, lykkedes det fx – med den fran-
ske regerings samtykke – det franske medicinalfirma 
Sanofi-Synthelabo at gennemføre en fjendtlig overtagelse af 
det fransk-tyske firma Aventis og danne verdens tredjestørste 
medicinalfirma, nu på rent franske hænder. Affæren omkring 
Siemens og Alstom blev af tyskerne set som endnu et tegn på 
lusket fransk adfærd. 

Spillet om de store ordrer: Det er i det 
hele taget ikke nok at have det bedste tog, fastslår David 
Briginshaw, der som redaktør af branchemagasinet Internati-
onal Railway Journal har fulgt industrien i mange år. Et stats-
ligt engagement er næsten altid afgørende for, at en ordre går 
igennem. Som eksempel peger han på højhastighedslinjen 
mellem Beijing og Shanghai.

Her har Japan været inde og tilbyde Kina lavt forrentede 
lån, hvis kineserne ville købe det japanske Shinkansen-tog. 
Ikke underligt, at den japanske togproducent trækker på vil-
lige regeringskontakter. For kontrakten har en næsten astro-
nomisk værdi på 90 milliarder kroner eller så meget som halv-
delen af det beløb, som det kostede at bygge De Tre Slugters 
dæmning, Kinas mest bekostelige infrastrukturprojekt nogen-
sinde. Flere japanske ministre har været i Kina alene for at 
promovere det japanske tog. Her kan de på vej ud af lufthav-
nen have hilst på det statslige franske jernbaneselskab SNCF, 

Hvis ikke statslige garantier eller andre smøremidler hjælper,
kan man altid ty til chikane.

vErdENS
hurTIgSTE:
Siemens’ ICE-togsæt har 
verdens hurtigste march-
hastighed, og det sælger 
godt i disse år. Øverst en 
illustration af den kom-
mende russiske udgave 
mellem Moskva og St. 
Petersborg. Nederst et 
VIP-mødelokale i det nye 
tog mellem Madrid og 
Barcelona.  Komforten 
om bord på ICE-udga-
verne er generelt højere 
end på TGV. 
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fLydENdE pr: 
TGV-toget bag fartrekorden 
præsenteres for pariserne 
som led i fremstødet for 
den nye TGV Est-linje mod 
Tyskland. 

som var på vej ind i Kina for sammen med Alstom at lobbye 
for fransk togteknologi.

Det har også stor betydning, om leverandøren accepterer 
at henlægge en del af den faktiske produktion af tog og mate-
riel til modtagerlandet, og om kontrakten indebærer overfør-
sel af teknologi, forklarer Briginshaw. Alstoms leverance af 46 
TGV-togsæt til Sydkorea indebar således både, at Alstom vide-
regav togteknologi til koreanerne, og at en stor del af togene 
skulle bygges i Sydkorea. Siemens gjorde det samme som del 
af Beijing-Tianjin-kontrakten.

Men hjælpen har en pris og kan på længere sigt under-
minere markedet for de europæiske og japanske 
togproducenter. For nu er både kineserne og 
det koreanske konsortium Rotem på vej ind 
på verdensmarkedet som seriøse, selvstæn-
dige producenter af højhastighedstog.

Hvis ikke statslige garantier eller andre 
smøremidler hjælper, så kan man altid ty 
til chikane. Det er helt almindeligt, at tog-
leverandørerne forsøger at få hinan-
den udelukket fra overhovedet at 
deltage i en budrunde, allerede 
inden den går i gang. Og hvis 
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udbuddet ikke falder ud til egen fordel, er det et trivielt ritual, 
at der rejses indsigelser bagefter, hvor vinderproducenten an-
klages for ikke at have overholdt reglerne for udbuddet, at 
have foretaget dumping som følge af ulovlig statsstøtte, ikke at 
kunne leve op til de tekniske krav osv.

Alstom tabte for nylig helt usædvanligt en gigantisk ordre 
hjemme i Frankrig til canadiske Bombardier – om levering af 
et stort antal pendlertog til Paris. Der er ikke tale om højha-
stighedstog, men ordren havde ikke desto mindre en værdi på 
18 milliarder kroner og var derfor af stor betydning for Al-
stoms økonomiske muskler på det stadig mere konkurrence-
prægede marked for højhastighedstog. Den forsmåede leve-
randør anklagede efterfølgende ved en domstol i Paris 
canadierne for at have udnyttet deres monopol på det canadi-
ske marked til at kunne dumpe prisen i Frankrig.

“Man ser sådanne søgsmål hyppigt, men det er meget sjæl-
dent, at den slags lykkes,” forklarer David Briginshaw.    

Ingen klar vinder: Vi har næppe set det sidste 
hundeslagsmål mellem Alstom og hovedkonkurrenten Sie-
mens eller andre kombattanter. Tvekampen er uafklaret, og 
de to europæiske kæmper på højhastighedsmarkedet har 
endnu en uantastet position i verdenstoppen. Selv om der 
sælges mange Shinkansen-tog, er japanernes betydning på 
verdensmarkedet beskeden, for toget kører kun ganske få ste-
der uden for solens rige, og japanernes fremdrift uden for 
Asien er i det hele taget svag.

“Faktum er, at det lige nu går godt for begge de to store 
europæiske producenter af højhastighedstog. Alstom har solgt 
langt flere tog over tid end Siemens. Siemens er i øjeblikket lidt 
længere fremme teknologisk, men kun, indtil Alstom er klar 
med det nye AGV-tog,” mener Nicolas Wille fra det tyske rådgiv-
ningsfirma SCI Verkehr, der overvåger verdensmarkedet.

Ifølge SCI Verkehr sad Alstom i perioden 2001-2005 på 35 
procent af verdensmarkedet. Kawasaki/Hitachi (Shinkansen) 
havde 34 procent, men næsten hele firmaets omsætning stam-
mede fra Japan. På det tidspunkt stod Siemens for kun 15 
procent af markedet. Men siden er Alstoms markedsandel fal-
det til næsten det halve samtidig, med at store eksportordrer 
har øget Siemens’ andel markant, forklarer Nicolas Wille.

“Det er imidlertid et marked med så få, men til gengæld 
store ordrer, at én enkelt ordre kan være afgørende. SNCF 
aftager i øjeblikket nye TGV-tog, så Alstom vil på længere sigt 
befinde sig i en stabil position med over 30 procent af marke-
det,” forudsiger han.

Med de nye stærke verdensdele Nordamerika og Asien på 
højhastighedskortet er det imidlertid et spørgsmål, hvor længe 
alle kigger opad mod europæerne hos Alstom og Siemens. 
Bombardier lige nord for det jomfruelige USA-marked har 
egentlige højhastighedstog på tegnebordet. Og i Østen vil 
europæerne skulle kæmpe hårdere og hårdere for deres or-
drer mod konkurrenter, som de har foræret teknologisk viden, 
og som kan producere til en betydeligt lavere pris.

Skandaleramt ICE-tog 
til Danmark
Med en nærmest usvigeligt sikker sans for dårlig kvalitet 
er det lykkedes for DSB at anskaffe sig endnu et skanda-
leramt tog, som selv efter flere års ihærdige forsøg endnu 
ikke fungerer tilfredsstillende.

Det er en uheldig variant af Siemens’ ICE-tog, der kom-
mer til Danmark til december, hvor de sættes ind på ru-
terne København-Hamborg-Berlin samt Århus-Hamborg. 

Toget er en særlig regional-udgave af de lynhurtige 
elektrisk drevne ICE-tog. ICE TD blev udviklet til de min-
dre skinnestrækninger i Tyskland, hvor der ikke er elek-
trificeret, og hvor der er mange kurver. Denne variant er 
derfor drevet af en turbodieselmotor og i stand til at 
hælde i svingene, så det kan køre gennem kurver med en 
højere hastighed.

Men ICE TD har været et problembarn på niveau med 
DSB’s eget IC4. Togsættene har stort set ikke kørt, siden 
de blev produceret af Siemens og Bombardier i fælles-
skab i 2001. 

Allerede fra starten var der problemer. Togenes evne 
til at hælde i svingene, så hastigheden kan holdes oppe, 
fungerede ikke ordentligt. I det hele taget stod de tekni-
ske problemer i kø fra dag ét, hvor jomfrutoget skanda-
løst blev kraftigt forsinket – fyldt med inviterede honora-
tiores. Siden faldt et togsæt ned fra en reparationslift og 
blev kraftigt beskadiget. Generelt har TD-togene det ikke 
godt med stramme tyske køreplaner.

Til sidst var TD-togets ry så dårligt, at stammerne blev 
taget ud af drift og i 2003 stillet ind på et sidespor ved 
Hamborg. TD-toget er siden forgæves forsøgt afsat til 
blandt andet Iran, men først med aftalen med DSB kom-
mer det problematiske tog tilbage i regelmæssig drift.

Trafikministeren har afvist, at ICE TD-togene indsæt-
tes i stedet for de endnu mere katastrofale IC4-tog. Det 
er dog næppe sandsynligt, at DSB havde valgt at leje de 
ledige og sikkert ganske prisrimelige tyske tog, hvis IC4-
togene havde været i almindelig drift i dag.


