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Fordon allmänt

Framtidens tåg till Krösatåg och Kustpilen
Efter ett intensivt arbete under våren
tillsammans med våra uppdragsgivare i
Region Jönköping, Kalmar, Kronoberg och
Blekinge har nu förfrågningsunderlaget
skickats ut avseende att upphandla och
finansiera framtidens tåg till
Krösatåg/Kustpilen. Grundordern avser
20 stycken elektriska motorvagnar och 10
stycken bimodala motorvagnar.
Nya tåg till Region Skåne/Skånetrafiken
Under våren har vi tillsammans med
Skånetrafiken bedrivit ett intensivt arbete
med förfrågningsunderlaget avseende nya
tåg till System 3 (Helsingborg - Österport i
Danmark). Förfrågningsunderlaget är nu
utskickat. Grundordern avser 18 stycken
elmotorvagnar. Transitio leder
anskaffningsprojektet medan Region
Skåne/Skånetrafken själva finansierar
fordonen, vilket innebär att Skåne blir
formell fordonsägare.
ERTMS-ombordsystem för fordonstyperna
Regina och Itino - upphandlat och klart
Transitio har efter genomförd upphandling tecknat avtal med Bombardier
Transportation Sweden AB avseende nytt
tågskyddssystem (ERTMS-ombordsystem)
för Regina och Itino fordonen. Avtalet
omfattar Transitios samtliga 13 fordon av
fordonstypen Itino samt 56 fordon av
fordonstypen Regina. Västtrafik och
Jönköpings Länstrafik är även
optionsberättigade till sammanlagt
ytterligare 31 fordon. ERTMS är ett nytt
gemensamt tågskyddssystem för hela EU
och är därmed ett myndighetskrav.
Samtliga fordon beräknas vara installerade
och godkända för kommersiell trafik under
år 2023.

Hyresjustering för fordonstyp Regina
Styrelsen fattade i april beslut om att
justera årshyran för 46 av totalt 63 stycken
Regina fordon. Justeringen är en höjning
mellan 9-12% av årshyran och gäller fr o m
2020-01-01. Information om denna
hyresjustering kommer sändas ut till
berörda hyrestagare. Allmän förhandsinformation kommer även att skickas ut
till berörda avseende bolagets preliminära
bedömningar om behov av justeringar
2021.
Wifi installationer på fler fordon
Efterfrågan om Wifi ombord på våra tåg
ökar. Vi har tidigare informerat om att
installationer av Wifi pågått under 2018 på
42 stycken Reginafordon och 5 stycken
X14-fordon. Dessa blev klara vid årsskiftet
18/19. Vi har nu fått förfrågan om
ytterligare 10 stycken installationer på
fordonstypen X11 ( 7 st för Region Kalmar
& 3 st för Region Blekinge). I samband
med detta så passar vi även på att förse
vårt reservfordon Itino med Wifi.
Upprustning och Midlife-uppgradering av
våra Reginafordon ska genomföras
Våra Reginafordon har eller är på väg att
passera sin halva tekniska livslängd
(motsv 15 år). Under 2018 har ett intensivt
arbete pågått i samverkan med berörda
hyrestagare avseende att definiera de
eventuella tilläggsarbeten som behöver
göras utöver de sedan tidigare fastlagda
upprustningsåtgärderna. Detta är
sammantaget den största åtgärden som
fordonet normalt genomgår under sin
tekniska livslängd. Utöver de sedan
tidigare fastlagda åtgärderna som omfattar
en rejäl uppfräschning av resenärsutrymmena, så kommer exempelvis de
fordon som endast har en strömavtagare
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att kompletteras till två stycken. Elektriska
handtorkar sätts upp och en förbättring av
innerbelysning och strålkastarbelysning
kommer ske.
Upphandling av genomförandet pågår och
kontrakt beräknas att tilldelas under juni 19.

E-fakturering är infört på bolaget

Bolaget allmänt

Medarbetare

Bolaget har infört ett nytt faktureringssystem. Fr o m 1 maj är det möjligt att
skicka in e-fakturor till oss. Målet är även
att vi ska kunna skicka ut e-fakturor fr o m
1 juni.

Patrik Axenstjerna - Projektledare

Årsstämma och konstituerande
styrelsemöte.
Den 23 maj är det årsstämma i bolaget.
Förhandskallelse skickades ut i februari 2019. Kallelse med dagordning och
erforderliga handlingar kommer skickas ut
två veckor innan stämman.
Direkt efter årsstämman hålls ett
konstituerande styrelsemöte.
Ägarrådsmöte den 7 februari
Den 7 februari hölls ägarrådsmöte nr 13.
Vid mötet redovisades viktiga händelser
sedan förra mötet med ägarrådet inom
områdena Fordon/Teknik,
Ekonomi/Finans samt Allmänt. Vid mötet
redovisades även det arbete som styrelsen
och bolagsledningen genomförde under
hösten 2018 vid ett gemensamt
seminarium.
Rekrytering av affärsinriktad upphandlare
Volymen upphandlingar i enlighet med
LUF avseende tjänster och produkter ökar
konstant i takt med att vår verksamhet
expanderar. Beslut har därför tagits om att
rekrytera en affärsinriktad upphandlare.

Patrik kom till Transitio 2014 och har en
gedigen bakgrund inom projektledning.
Utöver sitt arbete som projektledare har
Patrik har även till uppgift att ansvara
för att utveckla bolagets rutiner,
processer och verktyg för effektiv
projektstyrning. Patrik har innan han
kom till Transitio arbetat i olika roller hos
Bombardier Transportation bl.a. som
utvecklingsingenjör, gruppledare för test,
ansvarat för flytt av produktion men
främst som anbudsingenjör både
nationellt och internationellt. Patrik leder
idag anskaffningsprojektet avseende nya
tåg till Krösatåg/Kustpilen
Stefan Kallin
Verkställande direktör
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