Tjänsteskrivelse
(Regionstyrelsen)
2020-04-29
Samordningskansliet
Emma Borg
Tfn: 063-14 66 30
E-post: emma.borg@regionjh.se

RS/373/2020
Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till
tågfordon (Coradia)
Ärendebeskrivning
När tågmarknaden avreglerades och SJ AB bildades kunde inte staten längre
tillgodose regionernas behov av regionala tågfordon. Trafikhuvudmännen
(länstrafikbolagen) bildade därför AB Transitio 1999 som ett gemensamt ägt
vagnbolag istället för att upphandla och äga tågfordon enskilt. AB Transitio
anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare (samtliga av landets
regioner med undantag för Gotland). Syftet är främst att optimera ägarnas
tågfordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom
områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. Ägarna i de fyra nordligaste länen
förhyr tågen av AB Transitio som i sin tur hyr ut dessa till Norrtågs trafik.
Högvärdeskomponenterna, som är dyra reservdelar till tågfordon som repareras
och återanvänds, är tillsammans med tågen förutsättningar i det trafikavtal som
finns i Norrtåg. I samband med att Norrtåg AB anskaffade tolv tågfordon av typen
Coradia X62 gjorde AB Transitio även en beställning av högvärdeskomponenter till
fordonen.
Högvärdeskomponenterna finansierades genom AB Transitio som tog ut ett lån om
160 miljoner kronor i Nordiska investeringsbanken 2010. De fyra nordligaste
regionerna (Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland)
samt Region Östergötland och Västra Götalandsregionen tecknade en solidarisk
borgen för lånet med en löptid om tio år 2010 – 2020. Av de ursprungliga 160
miljoner kronorna återstår drygt 98 miljoner kronor att lånefinansiera på nytt.
Lånet behöver refinansieras i juli 2020 för det återstående beloppet om drygt 98
miljoner kronor och berörda regioner behöver därför teckna ett nytt
borgensåtagande. Respektive region går i borgen i relation till hur många tågfordon
av typen Coradia man hyr från AB Transitio (Västra Götalandsregionen andel
uppgår till 44,9 %, Region Östergötland till 30,6 % och norrlandsregionerna till
8,125 % vardera).
AB Transitio arbetar med upplägget för refinansieringen av
högvärdeskomponenterna vilken mest troligt kommer ske genom en svensk
affärsbank. Det är troligt att refinansieringen (lånet) kommer ha en löptid om 5 –
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10 år. Det vanligaste upplägget för en borgensman är en så kallad proprieborgen
vilket ger bättre lånevillkor då utlånaren har bättre möjligheter att återkräva
skulden om den inte betalas. Region Jämtland Härjedalen behöver fatta beslut om
att gå i borgen för högvärdeskomponenterna (vilket inte omfattar tågfordonen) för
drygt 6 miljoner kronor senast i juni 2020.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen går i proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens
relativa andel av finansieringen för högvärdeskomponenter till tågfordonen av
typen Coradia vilka förvaltas av AB Transitio.
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