
Veolia – Air France / KLM skall köra höghastighetståg 
 
Veolia http://www.veolia.com/en är ett företag som ägs av motsvarande statsföretag med 
nära anknytning till franska järnvägen SNCF där ingår även Air France fast via olika 
bolagskonstruktioner så att det inte är staten som äger men väl kontrollera. Veolia transport är 
ett av företagen i konglomeratet från grunden är franska SCETA även detta var ett SNCF ägt 
företag och partner i Eurolines – GDG Continentbus trafiken.  
VEOLIA utvecklades, man hade länge GDG som förebild, vi umgicks mycket och hade nära 
utbyten. Veolia finns idag som transportföretag på alla kontinenter http://www.veolia-
transport.com/en/profile/presence. VEOLIA water är en direkt kopia av det vi var på GDG att 
skapa http://www.veoliawater.com och VEOLIA tog över rakt av. 

Nu blir det av att köra höghastighets tåg och ta upp konkurrensen med inte minst Belgiska 

Thalys höghastighets tåg som är skamligt dåligt skötta http://www.thalys.com  

Veolia Environnement SA is close to concluding an alliance with Trenitalia SpA under which the 

companies will operate high-speed TGV trains in France from 2012, French daily Le Figaro 

reported, without citing anyone.  

The trains will compete with services provided by French state rail operator Societe Nationale des 

Chemins de Fer Francais SNCF, the newspaper said. 

Jag skall skriva lite längre fram om möjligheterna att konkurrera I Frankrike med SNCF och 
en järnvägsförvaltning som är styrd av brutal kommunistiska fack föreningar som motarbeta 
varje form av konkurrens men fick ge vika när man tog beslutet I EU att avreglera. Veolia har 
chansen att konkurrera på en stor marknad utan kommunistfack och det är vad det går ut på, 
avreglera bakvägen samtidigt som Frankrike räddar ansiktet att det är franska Veolia som kör.   
Nu skall Veolia / Air France/KLM med att början köra under tunneln mellan Paris och 
London. Konstellationen transportbolag och flygbolag vilka gemensamt skall börja operera 
höghastighetståg, Europas järnvägskarta börja ta nya former med fantastiska möjligheter. 
 
 
 


