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statsrådetTill och chefen för

Näringsdepartementet

Regeringen beslutade 18den februari 1999 tillkalla särskild utredare med uppgiftatt en att
analysera behovet och förslag åtgärdertill för fordonsförsörjningen påav ge
järnvägsområdet Dir 1999:13.

Uppdraget skall redovisas juliden 1 1999. Chefen för Näringsdepartementet,senast
statsrådet Björn Rosengren, förordnade den 22 februari 1999 mig särskild utredare isom
utredningen N 1999:02 fordonsförsöijningen järnvägsområdet.påom

Som sakkunniga biträda utredningen förordnades den 22 1999att mars
depanernentssekreterama Tom Andersson och Peter Danielsson.

Jag överlämnar härmed betänkandet Vagnbolag för järnvägen.

Norrköping juliden 1 1999

Hans Sandebring
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Sammanfattning

J föreslår vagnbolag bildas triedatt trañkhuvudmännenag ett TI-DVI och delägare.staten som
Vagnbolaget skall följandeha uppgifter:

samordna anskaffning fordonav-
uthyrning fordon till operatörenav-

för underhållansvara tyngre-
försäkra fordonen-
hålla reservdelar-

Uthyrningen skall ske restvårdesavlö sning. Ingen statligutan erfordras.garant
Det kapitalet i bolaget skallegna apportegendom frånutgöras FHM och SJ SJ andelav staten :s
skall primärt denutgöras upphandlade trafiken. SJ skall kompenserasav med marknadsvärdet av
den apporterade egendomen. Endast rullande materiel vagnbolaget vill för skallsom ta ansvar
apporteras.

Flera detaljfrågor återstår lösa endast kan klaras förhandlingariatt mellan de inblandadesom ut
Överläggningar konsortialöverenskorrnnelseparterna bör igångsättasom eftersomen flerasnarast

upphandlingar påbörjadestora eller förestående.är nära

Uppdraget och arbetets uppläggning.

2.1 Sammanfattning uppdraget.av

I direktiven för min utredning Dir 1999:3. bilaga jag den övergripande uppgiftenges att
analysera behovet och förslag åtgärdertill för fordonsförsötjningenav järnvägsområdet.påge Jag
skall analysera jämföraoch alternativa lösningar föreslå former för avgränsningsamt samt ettav
eventuellt statligt i fordonsförsörjningenengagemang l
Det skall ingå i uppdraget överlägga med olika intressenteratt i syfte nå grund föratt en en
överenskommelse den framtida fordonsförsöijningen på jämvägsområdet.om
I direktiven återges beskrivningen i den trañkpolitiska propositionen prop. 1997/9856 attav
den bristande tillgången på moderna och åndatnålseniga järnvägsfordon hinder förutgör ett en
effektiv upphandling persontrañken.av

2.2 Uppläggningen utredningsarbetet.av

Depanementssekreterama Tom Andersson, Näringsdepartementet och Peter Danielsson,
Finansdepartementet, har varit sakkunniga i utredningen. Vi har tillsammans med konsulterna Bo
Hamnell och Gunnar Malm besökt London för del erfarenheterna den brittiskaatt ta av av
avregleringen järnvägsområdet. De upphandlade konsulttjänsternaav Hamnell och Malm harav
biträtt mig med utforma förslagen i avsnitt 8att vagnbolagets finansiella uppläggning.om



2.3 Redovisning samråd med olika intressenter.av

l direktiven jag skall samråda med berörda intressenter. Jag har haft löpandeatt kontakteranges
SLTFmed och SJ gång.under arbetets Dessutom jaghar haft hearing följandemed berördaen

intressenter juniden 10 1999:
Konkurrensverket-
Landstingsförbundet-
Kommunförbundet-
Delegationen för köp viss kollektivtrafikav-
Utredningen Rikstrafikenom-
Banverket-
Statens institut för kommunikationsanalys.-

Jag har haft kontakter med fordonstillverkare,även Adtranz och uthyrningsföretag förett
godsvagnar; Nordwaggon.

Utgångspunkter.

Frågan fordonsförsörjning har diskuterats länge i samband med önskat uppnåom ökadatt man en
konkurrens det gäller persontrañken på järnväg.när Tillgången på moderna och ändamålsenliga
fordon idag starkt begränsad, vilketär hinder för effektivutgör trañkupphandling. SJett en :s
dubbla båderoll anbudsgivare det gäller operatörsuppgiftennär och tillhandahållersom att man
fordon för konkurrenter ocksåhar ifrågasatts.starkt
De korta upphandlingstiderna, år,l-5 förhållandei långatill de avskrivningstiderna för fordon,
minimum år,30 skapar rislcmoment få kan klara kraft.ett operatörersom av egen
Behovet långsiktig och kostnadseffektiv finansiering rullande materiel förav av
regionaltågsfordon och och nyinvesteringar fordoni för upphandlad rikstrañk har blivit alltmerre-
akut och uppskattas i dagsläget till 10 mdkr avseende regionaltågsfordonän ochmer
l-2 mdkr för den upphandlade rikstrañken. Fordonsparkens förnyelse kan inte klaras av
aktörerna, dvs trañkhuvudmännen, SJ och de privata inom föroperatörerna nuvaranderamen
kalkylförutsättningar. De nuvarande entreprenadavtalen på årl-5 skapar orimligen
restvärdesrisk, vilket i sin kan innebära nödvändiga investeringar itur materiel kommeratt till
stånd.

Flera propositioner, riksdagsuttalanden, statliga utredningar och intressenter inom området har
vid olika tillfällen påpekat tillgången till fordon spelar avgörande roll för möjlighetenatt en att
etablera fungerandeväl konkurrens mellan olika Som utgångspunktemaen operatörer. fören av
mitt utredningsarbete kan skrivelse till regeringen frånnämnas Svenska Lokaltrañkföreningen,en
SLTF, Statens Järnvägar, SJ, och Mälardalstrañk AB från 1998- 10-12, bilaga

I skrivelsen bl I dag såvälsaknarsägs enskilda trañkhuvudmän SJ och andraa: operatörersom
förutsättningar själv införskaffa nödvändiga fordon.att I skrivelsen skisseras förslag tillett
lösning innebär bildandet vagnbolag har statliga garantierett försom säkerställaav som att
bolagets kreditvärdighet.

Bristen på samordning upphandling fordon problemär ökaav ettav annat antassom



investeringskostnadema Samladeavsevärt. upphandlingar utgående från tekniskagemensamma
specifikationer borde kunna Ävenavsevärda besparingar. frågan förge ansvaretom
reservdelshållning måste lösning den nuvarande,än där i praktiken SJen i allaannan delar står
för hantering erbjudandeoch till för järnvägsfordon,allaoperatörerna ägande elleroavsett
nyttjande.

Ett ytterligare problemi konkurrenshänseende upphandlingen underhåll,är inte heller kanav som
fungera Ävenmarknadsmässigtsägas i alla delar. här borde kostnadsbesparingarstora vara

möjliga. SLTF gjorthar bedömning möjliga kostnadsbesparingar följden av som en av
stordriftsfördelar vid upphandling och förvaltning:gemensam

Investering 10-15 %
Tungt underhåll 15-20 970
Lätt underhåll 5-10
Reservdelar 10-15 %
Administration 5-10 970

Siffrorna bekräftas internationella erfarenheterav

Det gjortshar mycket investeringar i jämvägsnätetstora under de åren, vilket bordesenaste
möjliggöra ökad persontrafik på järnväg, bristen på fungerandeen konkurrens ochmen en
marknad starkt hämmandeär för offensiv satsning på bra trañklösningar.en

Mina bedömningar.

Det problem under lång blockerattid lösning fordonsfrågansom den naturligaären av
ovilligheten hos de inblandade intressentema sig restvärdesrisken för fordonen.att ta Den har
därför skickats i Svarte-Petter-spel mellanrunt ett trañkhuvudmännen och de olikastaten,

Omoperatörerna skulle kunna eliminera risken attraheraman privat kapital frånattgenom
finansmarknaden, ägandeett materielen trañkhuvudmängemensamt och skulleav av staten,
problemet kunna få slutgiltig lösning.en

I direktiven till utredningen betonas jag bör försöka rinna lösningaratt medverkan.utan statens
Även det tekniskt fullt möjligt bedömer jagrent det svårtom få igång vagnbolagattsom ett om
inte åtminstoneengagerad. initialt. Skälenstaten för statlig medverkan, de uttalatsen som av
SLTF i skrivelse till utredningen 1999-05-05. bilagaen och jag instämmer blärsom a
följande.

Ett vagnbolag bör ha någoninte koppling till fordonstillverkare,ochoperatörer vilket reducerar
den tänkbara kretsen SLTF inteägare. det säkerttror är vagnbolagav kommeratt till ståndatt ett

aktivt frånutan ett sida. Man pekar på förutsättningarnastatensengagemang fört attex ett
vagnbolags verksamhet ekonomiska och politiska förutsättningarstyrs regleras påav densom
statliga nivån, såsom banavgifter och beskattning, statsbidrag, avregleringar och ägandetannan av
SJ andra transportpolitiska beslut. SLTFsamt trafikhuvudmännen skulle kännaatt ökadmenar en
trygghet med i vagnbolagetärstaten Man ocksåom ägare. kan spela aktivtrorsom att staten en
roll det gällernär standardiseringen fordon.av

Jag måste finna kompromisstror att mellan ståndpunkterolika förman kunna gåen vidare.att
Det innebär inblandade intressenter fåratt lösning för dem inte denacceptera heltären som
eftersträvansvärda. Trañkhuvudmännen fåkan de får statlig garanti ochacceptera att en staten



kan behöva i vagnbolag intemed det primärägare, även ärett attvara som om man anser en
statlig uppgift.

Statlig4.1 garanti eller ägande.

frånI skrivelsen SLTF, SJ Mälab har föreslagitsoch det skall medverka med garantiatt staten en
för tillkomstensäkerställa vagnbolag. Man det bl skulle lägreatt ett attav menar a ge
kapitalkostnader och för inblandadeökad trygghet de Jag tycker det olämpligtärparterna att

främstamed flera skäl. det integaranti Det nödvändigt med statlig garanti förär äratten attav en
låna kapital och det inte lägre kostnader. Jag hafthar överläggningar med aktörer påatt ger

järnvägsmarknadenfinansmarknaden påaktiva den svenskaredan och framförde detärsom att
förmånligareinte nödvändigt eller villkor med statlig garanti. Ett ytterligare skälär ärger en att

svårtdet förmodligen få beslutigenom garantier eftersom det uppfattasär osäkertatt ett om som
åtaganden.vad garantin egentligen innebär och kan i förresultera

gårDet därför åtminstonebättre in i initialskede. Aktiekapitalet förär ägare,statenatt ettsom
Statens del bör apportegendomi form den materiel SJ utnyttjasochutgöras iägsav av som av
den fåupphandlade trañken. SJ bör full kompensation för marknadsvärdet apportegendornen,av

konkurrensskäl inte förvalta aktier, eftersom de bland flera andra.är operatörstatensmen av en

marknadsfrågor.4.2 Konkurrens- och

järnvägsmarknaden åstadkommasAvregleringen inte såkan fullt fungerande marknadatt utav en
uppnås omedelbart. flera olikaDet krävs delbeslut och successiv utveckling för uppnå dessaatten
mål. En tillgångenpusselbitarna till fordon för olika Det lämpligtår operatörer. ärtyperav attav
utforma såeller flera vagnbolag verksamheten på sikt kan ytterligareett att ta steg mot en
fullständig marknadslö sning med privata delägare och eventuell börsnotering.en

Mina förslag

Jag föreslår vagnbolag bildas med trañkhuvudmännen och delägare i enlighetatt ett staten som
med det utvecklade förslaget Om möjligti avsnitt det visar sig med hänsyn tillmer
verksamhetens omfattning bör det det lämpligt tvåbilda för påvagnbolagprövas är att attom
längre sikt enskapa reell konkurrens mellan bolagen, får börja med ett.annars man
Vagnbolaget järnvägsfordonskall samordna anskaffning och finansiering och hyra dem tillutav

Bolaget skall för underhåll, försäkringaroperatörer. lager viktigaäven tyngre samtansvara av
reservdelar. Den övergripande strukturen redovisas ibilaga

Uthyrningen skall ske restvärdesavlösning. Staten skall inte verksamheten iutan garantera
bolaget.

Vagnbolagets kapital skall frånapportegendom trañkhuvudmännenutgöras ochegna av staten
SJ. Apportvärden erforderligt återbetalasaktiekapital till THM nyttjasoch ellerutöver istaten
bolaget kapital.egetsom

För SJ ingådel förstaskall i hand den materiel används i den trafiken,upphandlade:s som men
SJ önskar skall materiel kunna hand Vagnbolaget.även tasom annan om av

Endast rullande materiel bolaget vill för ingåskall i den apporterade egendomen.tasom ansvar
Ägandet ståibolaget bör i proportion till trañkstorleken eller den apporterade egendomen. SJ
skall för marknadsvärdet den materiel överlåtes till bolaget.ersättas av som



Vagnbolaget skall de kommersiella riskernata och ombesörja upphandling den externaav
finansieringen verksamheten.av

Vid skall bolaget löpande fordonsavtalstarten överta och avtal vidupprätta kontrakt.nya nya
Bolagets prissättning vid uthyrning skall täcka kapitalkostnaden och avkastning, innehållasamt en
yield för täckande bolagets kostnader och falla med materielensav stigande ålder.

För lösa detaljfrågoma i sambandatt med bildandet vagnbolaget det nödvändigtär medav
förhandlingar mellan för bl kommaparterna vilkenöverensatt materiel ingåskalla iom som
bolagets verksamhet, värderingarsätta rätt materiel, ägarandelar ibolaget Jag föreslårav etc. att

därför påbörjar överläggningar konsortialavtal.snarastman Det endast på detett visetär deom
återstående detaljerna inför bildandet vagnbolaget kan lösas.av

5.1 Exempel på apporteffekt för staten

Statens/SJs materialinnehav för upphandlad trañk ha bokfört värde i SJ dvsantas ett staten om
100 mkr vid apportbeslutet.

Apporten sålundastaten/SJ beslutat till vagnbolagetsom värderas tillapportera ett
marknadsvärde motsvarande kronor l50 miljoner.

Statens andel vagnbolagets kapital har beräknats till 75 mkr.av egna

Statens apportvärde 150 mkr dåblir fördelat följer,om som
erhåller aktier i vagnbolagetstaten till värde 75 mkrett av-

förlagslånebevis på 75 mkr löpande till mellan+ överenskommen påochparterna räntaen en
likaledes överenskommen löptid. Staten kan alternativt helst begära och erhållanär inlösensom av
förlagslånet från vagnbolaget.

Om Staten/SJ har bokfört påvärde apportegendomen 100ett mkr sker bokföringsmässigtom
anläggningar rullandeatt materiel kreditbokasgenom med 100 mkr tillgångarsamt att- som

aktieinnehav och fordringar debiteras med .75 75 150 mkr.+

En vinst uppstår ovanstående transaktioner antingen omedelbartgenom kan krediterassom
resultaträkningen eller disponeras på inom balansräkningensätt eller utdelasannat till statskassan.
Denna vinst blir i 50exemplet mkr.

Fördelningen inom statsverket förhållandet affärsverket Statens Järnvägar och formavser istaten
Näringsdepartementet. Om aktierna kvarligger SJsav i balansräkning blir effekten SJsi

balansräkning antingen helt balanserad neutral om ägaren vinsten utdelning ellertar ut attsom
transaktionens överskott kvarbliver resultatförd i SJ påeller något disponeradsom isättannat
SJ redovisning.s

Skulle det beslutas aktierna skall administrerasatt Näringsdepartementet, kan SJtav annan, ex
ställa aktierna till förfogande och ha dem kvar i sin balansräkning.

Regeringen kan också besluta SJ överlämnar aktierna till dem Näringsdepartementetatt för ett
pris hänsyn till övervärdet affären.itar Prisetsom skulle i exemplet bli 25 mkr inkluderande
affärens vinst. Om SJ skall balanseras fullt måste de också erhålla förlagslånefordran påut 75 mkr.



Staten friställer i exemplet 100 mkr för användning.annan

5.2 Aktieägares risk i samband med Vagnbolaget

Den risk aktieägare ilöper samband med vagnbolaget/en begränsad till insatt kapital.sorti är Skäl
till vagnbolaget skulle komma på obestånd, d löpandeatt kunna betala sina utgifter, beror påv s
uteblivna kontrakt med THM med anledning järnvägstrañkminskad eller kunder löpandeav att
betalar sina avgifter till vagnbolaget. det fallI obestånd uppstår beroende på THMs eller statliga
beslut järnvägstrarikenminska bör den instans beslutaratt detta med i sinasom taom
neddragningskostnader kostnader för i förtid avställd vagnmateriel och därigenom täcka
vagnbolagets förluster tills problemet sts.

Om hyresman betalar uppgjordenligt överenskommelse och därigenom förorsakar vagnbolaget
ekonomisk skada bör aktieägaravtalet och det enskilda hyresavtalet ha bestämmelser för påföljder
för sådana händelser. Initialt de allra delenutgör kundernastörsta antingen THM ellerav

Ägarnarücstrañken. föreslås THM och vilketutgöras borgar för solidarisktstatenav ett
uppträdande det gemensamägda vagnbolaget/en.mot

Risktagare vidare bolagets finansiärerutgöres bär del restvärdesriskenav som en av

Alternativ till den föreslagna lösningen.

I direktiven jag skall belysa olikasägs alternativ till lösning fordonsförsörjningen.att Detav mest
näraliggande alternativet, också tillgodo krav i direktiven lösningsom ett annatser utanom en
statlig medverkan, bildarär vagnbolag i enlighet med mitt förslagatt ett i avsnittman men
enbart med trafikhuvudmännen ägare.som

6.1 Enbart trañkhuvudmännen ägaresom

jagSom redan tidigare påpekat skulle det tekniskt möjligt uppnå lösningrent där baraattvara en
THM bolaget. jagVid de kontakterägare haft, bl med potentiella långivare tillav a ett
vagnbolag, har det framkommit långivarna inte detatt nödvändig förutsättningär förattanser en
deras finansiering delägare i bolaget. Deär inte helleratt staten det skulle bli lägreattanser
kostnader går någoni form Finansiärernastatenom garantsom en attmenar
trañkhuvudmännens medverkan fullt tillräckligär trafiken järnvägbedrivs påattgenom som
kommer behövas i framtiden och THMatt sitt ägande bolagetatt tillräckligutgörgenom av en

forgaranti nyttjandet fordonen skall fungeraatt Det skulle därför gå bildaav vagnbolagatt ett
medverkan enbart beaktarutan dessastatens aspekter. Apporteffekten förom man

trañkhuvudmännen blir densamma i exemplet för isom anges staten

6.2 Längre avtalsperioder

Det andra alternativet återstår skulle erbjuda så långa avtal medsom att ivara operatörerna
upphandlingarna självade skulle beredda stå föratt restvärdesrisken. I Storbritannienatt harvara

erbjudit åriga15- kontrakt i de fall själv investerarman när operatören i materiel Vid kontaktny
med svenska privata har det angivits 15 åroperatörer 20 nödvändig avtalstid.som en-

Det finns flera skäl talar så långa avtalstider. Lagen Offentligemot Upphandlingsom om attanger



avtalstider normalt skall år.1-2 Nämnden för Offentlig Upphandlingvara iattanser man
undantagsfall kan ha -ånga4-5 avtal råderdet särskildanär omständigheter. EU förordar maximalt

-åriga5 avtal, vilket utredningen Rikstrafiken instämmer Vid alltför långaom avtalsperioder blir
det svårt,mycket för inte omöjligt,säga medatt produktivitetsutvecklingenatt i avtalen.

6.3 Fordonstillverkares medverkan

Man kan tänka sig fordonstillverkareäven och gåratt operatörer i bolag på det sättsamman som
skett i Transitio AB. Jag konkurrensskäl varje lösningatt där fordonstillverkareanser att ären
delägare fordonsbolagi tillsammans medett olämplig lösning,operatörer och därför bören
undvikas. En renodling olika aktörers roller nödvändig går frånav när regleradman en
marknad till marknadslö sning.en

Erfarenheter från andra länder.

jämförbaraI många länder i Västeuropa järnvägendrivs fortfarande statligt monopol ochettsom
frågan marknadsmässig xiagnförsöijning detom en gällermer persontrafiknär har inte
aktualiserats. Storbritannien det enda landär genomfört omfattande avregleringsom en av
jämvägstraliken och i direktiven till min utredning jag skall studera erfarenheternaattanges av
den brittiska reformen. Utredningen genomförde därför studieresa till London och träffadeen

för trafikföretag, Train Operating Company,representanter ett Thameslink, vagnbolag, Rollingett
Stock Company: Porterbrooke och två ñnansföretag, Warburg Dillon Read och New Boston
Partners.

Erfarenheterl från Storbritannien.

Den engelska järnvägen British Rail privatiserades under perioden 1993- 1997. Det gamla- -
järnvägsföretaget upphörde existera och med heltatt strukturersattes en ny :
OPRAF Office of Rail Passenger Franchising uppgiften upphandla trafik antingenattgavs- -

bidrag till den bereddatt drivagenom olönsam trafikge till lägstaatt kostnadsom eller ta emot
ersättning från den beredd betalaär för driva trafik isom att vissmest region. 25att en
jainvägsföretag Train Operating Companies, TOCs, driver trafik i enlighet mycketmednu-
detaljerade specifikationer rörande priser, tidhållning, service Franchisingkontraktenetc. är
antingen på sju fordongamla utnyttjas eller år15 trañkföretagetom skaffat fordonom nya .Säkerheten övervakas särskild myndighet The Health and Safety Executiveav en s HSE HM-
Railway Inspectorate.

Railtrack privat börsnoteratär företagett och underhålleräger infrastrukturen i formsom av
bannätet, signalsystemet de jäinvägsstationerna.större Det fårsamt inkomster från passagerar-

fraktjämvägsföretagenoch i enlighet med avtal godkänts den övervakande myndighetensom av -the Rail Regulator, uppgifter bl följande:vars a

tillvarata intresset för nyttjarna järnvägenav-
främja användningen järnvägen transportmedelav som-
befrämja konkurrensen järnväginom sområdet-
främja samverkan järnvägsföretagenmellan så järnvägsnätverket fungeraratt-

de företag verksamma järnvägeninom planeringsförutsättningar.ge som-

Det finns företag tillhandahåller jäinvägsfordontre Rolling Stock Companies,som ROSCOs.-
British Rails material överfördes till dessa från början statliga företag, företagsledningarvars
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sedermera köpte företagen såldeoch dem vidare till betydligt högre pris. Två företagenett ägsav
idag banker och trañkföretag, Stagecoach.ett ettav av
Företagen befintligatotalt cirka 10.000 fordon med ungefär värde förövertog ochvartsamma ett

dem.av

TOCs tvingade frånhyra ROSCOs. Avtalstidema långalikaär äratt vagnar som
franchisingkontrakten. ROSCOs för det underhållet, betydelsfulla reservdelarägertungasvarar
och försäkrar fordonen

åren,Under de bl efter Labours regeringsövertagande från Conservatives, har densenaste a
brittiska privatiseringsrefonnen utvärderats. Dessa utvärderingar konstaterar det för tidigtäratt

någotfalla säkert omdöme effekterna reformen. Labour, kritiskamycket tillatt om av som var
reformen vid dess genomförande, har dock fattat någotinte beslut riva lagenattom upp om

jämvägen.avreglering av

7.1.1 Skillnader mellan Sverige Storbrittanienoch

Det brittiska exemplet fordonsförsörjningendet gäller svårt överföra tillnär svenskaär att
förhållanden eftersom förutsättningarna helt olika En väsentlig skillnad påstorlekenär är
marknaden och "nedläggningen möjliggjordeBritish" Rail,ären annan av som en
förutsättningslös nyttjandetprövning alla befintliga fordon. En skillnad långadeärav av annan
avtalsperiodema år, skiljer7-15 sig från de normala i Sverige l-5 En ytterligareavsevärtsom
skillnad de svenska Trafikhuvudmännen har för den regionalaär trafiken Någotsom ansvar

finns påmotsvarande inte den brittiska marknaden.

7.1.2 Slutsatser brittiska reformenav

Några viktiga iakttagelser intressanta Resandet har ökat 25 %är sedan reformenatt notera ca
genomfördes och kostnader för trafiken minskar, och kommer minska understatens avsevärtatt
franchisingperioderna, under förutsättning kraven kontrakteni kan uppfyllas. Manatt ser en
utveckling vagnbolagens såtillvidaverksamhet åtminstone Porterbrook, har affärsidéatt,av som

sköta underhållet och därmed renodlar sin roll. ocksåManatt operatörernaattmer av var
optimistisk det gällde förutsättningarna för nyinvesteringarnär i framtiden.ivagnar

jagFör min del det svårt kopiera den engelska modellen skillnadernaär itror att att p g a
förutsättningarna, följadet angeläget den brittiska utvecklingen förär att noggrantmen att ta
tillvara erfarenheterna, framförallt franchisingkontrakten skall ornförhandlas.när

7.1.3 Finansbolagens på ñnansieringsfrågornasyn

Finansbolagen meddelade persontågnarknaden blir alltmer intressant för deras del i takt medatt
avregleringar påkommer hållolika i världen. Bolagen redan påaktivaatt den svenskaär

såvälmarknaden det gäller godsvagnar.när De menade svenskt vagnbolagattperson- ettsom
skulle kunna finansiera sin verksamhet med den befintliga trafiken garanti och det inteattsom var
nödvändigt gick in, sig med garantier eller Statens eventuellaatt staten ägare.vare som

skulle påverkadärmed inte kostnaden för finansieringen.engagemang

8 Fordonsförsörjning järnvägsområdetför konkret förslagett-

Jag föreslår eller flera vagnbolag bildas för hyra önskade fordon till enskildaatt ett att ut
med för möjligadem lägstaoperatörer kostnad och risk. Vagnbolagets uppgifter skall innefatta
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anskaffning och uthyrning fordon, underhåll, försäkringar finansieringav tyngre Vissasamt m m
dessa uppgifter förstärker ochav materieletsmoment kontinuerligaavser kvalitetsom garanterar

och substansvärde medan andra finansieringsinnovativautgörs inslag och anläggningslogistik.av

Den tekniska upphandlingen blir sannolikt också effektiv samordning. Den kan skemer genom en
vid inköpsbehov akut från aktörergenom ochsammansatta entreprenadgivare ellergrupper att

någon de aktörerna lederstörre och tillfälletvid skaparav samordning för det speciellaen
inköpet.

framgångsfaktorerDe vi identifierat kan sammanfattas på följandesom sätt:
Gemensam på:syn

Standardisering vagnmateriel med bibehållen enskild konkurrensfördel,av-
kostnadseffektivitet uppståratt finansiering,genom gemensam-

fördelen med centralt för underhålltyngreansvar samt-
samordning restvärderisker och riskspridningav-

Frågan teknisk samordning i samband med anskaffningarom materiel borde inyttav sas en
särskild ordning med överenskommelse mellan aktuella där denen samordnar departer som
finansiella tjänsterna självskriven Någonär speciell association för denna aktiviteten part. är
sannolikt inte nödvändig. Under uppköpsförfarande kan den förett finansieringensom ansvarar av
materielet administrativt projektetsamordna frågai och därmed tidig möjlighet tillges en
arrangerandet det finansiella upplägget. Förslag till överenskommelse föreslås framtagenav av

från trafikhuvudmännen finansielltdenrepresentanter samordnande dsamt parten, v s
vagnbolaget.

8.1 Samordnad finansiering

Den viktigaste faktorn för uppnå balans mellan entreprenadkontraktensatt löptider och
materielets ekonomiska livslängd, framför allt kassaflödesmässigt, skapa för branschenär att en
speciell överliggande verksamhet för hantering utnyttjande, finansiering och förav ansvar
vagnmaterielets värde och det underhållet. Dettunga kraven förutgör ettsenare attav
upprätthålla värdet vagnmaterielet och trovärdigheten för övertaligt materiels kvalitet.av

Verksamheten för hantering finansiering bör samordnas med för uthyrningav ansvaret av
vagnmaterielet till trafikhuvudmännen eller Rikstrafiken. Erbjudandet kommer skeatt genom
uthyrning rullande materiel skall kunna ske på sammanfallerav sätt medsom ett som
entreprenadavtalet vad längd och betalningsfluktuationer hyrestiden inteavser samt attm m
omfattar restvärdesavlösning. Vagnsbolaget borde fåockså hela tiden logistisktansvaret att
optimera och planera användandet kommande återlämnanden och kunna ellerav ävenatt avyttra
uthyra till andra den initialt avtalade kundkretsen.än

Verksamheten måste redan initialt såorganiserad positivt kassaflöde finns vilketvara att ett
skapar förutsättning för fungerande operativ verksamhet frånredan dagen ett.

Verksamheten bör formiupprättas vagnbolag där kapitalet formi kapitalettav eget samtav
förlagslån apporteradutgörs egendom rörelsen hyrorav och eventuelltsamt att startar attgenom
andra intäkter inflyter från Detta vagnbolag behöver för sinstart. verksamhet mycket liten staben

medarbetare dessa skall dock specialister inom området.av men vara
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Ägare,8.2 apport mm

V agnbolag med uthyrningsverksarnhet har låganormalt soliditetstal. Styrkan i bolagets
betalningsförmåga finansiellaoch risk finns i förhållandet det ägda materielet uthyrt ochatt är

inflöden materielet god kvalitet återlämnatär ochsamt attger materiel har kortattav
aixstiállningstid till uthyrning eller Tågfordonmaterieletnästa avyttring. i Sverige består fn av en
mängd olika successivt ombyggts, moderniseratsvagnstyper försettsoch med desom
kännetecken respektive eller trafikhuvudmanoperatör velat visa Materieletsom i behovär av
förnyelse används f besvärande övertalighet. Kvaliteten måsteutanmen betraktasn som
tillfredsställande vid internationell jämförelse.en

vüignparken modern materiel tågäven där för produktionupptar Kust-Kust, Mälar- ochtypav
Sxrealandsbanan f utföres med snabbtågsmateriel. Annan upphandlad trafik im m rikstrafikenn
kan omfatta nattågsmateriel och lC tågs materiel.

Finansieringen det befintliga materielet skiftande allmänt kanav SJs rullandesägasmen att
materiel för persontrafik finansierat medär amerikansk partnerñnansiering och löper
genomsnitt 13 Samtliga finansieringsavtal har avtalade möjligheter till avslut och eller
omförhandling. SJ rullande material för personbefordran vad XZOOOs är materiel heltavser
tinasierad leasm-panneravtal för övrig utrustning finns olikagenom upplägg inklusivemen
heläg-ande Sl. En inventering hela det beståndetsstaten, gamla finansieringav pågår och kan påav
relativt kort tid avslutas.

Jag vertikal integration skall undvikasatt varför huvudägareanser ien vagnbolaget bör utgöras av
trafilçhuxrudmannen och i initialt skede Iävenett stadium kan andra investerarestaten ett senare
inbjudas i nyemission teckna aktier. Det initialaatt kapitalinsatsen bör apportegendomutgöras av
Storleken på det möjligatotala beloppet kan först fastställas efter den inventering av
finansieringstyp nämntssom ovan.

vagnbolaget kan Övrigaoch bör klara sig statliga garantier. aktörer på finansmarknadenutan
skall beredas tillfälle vagnbolaget för undvikaatt situationagera medgenom att att en
marknadsdominans uppstår avseende finansieringserbjudanden. Beträffande deltagandestatens
kan konstateras Sl inneharatt staten mängd materiel till betydandegenom stor restvärdenen men

fastställa det exakta bokförda värdetatt kan först ske efter angiven inventering avslutasatt ovan
och materielet kvalificerats. Statens materiel för upphandlad trafik bör helt ingå i den
apportegendom överföres till vagnbolaget då materiel flera kategorier ingårsom i den trafikav

upphandlas. SJ bör inte administrerasom eventuella dåägarandel destatens utgör operatören av
flera. Om sålunda inapporaterade kapitalstatens överstiger andel kapitalet istatens av
vagnbolaget erbjuds för överskjutandeden kapitalandelenstaten att i stället erhålla räntebärande
förlagsbevis och förlagslånet löper underatt viss överenskommen tidsperiod.en

8.3 Kontinuerlig kvalitetsnivå och underhålltungt

Frågan underhåll materiel för allatungt är Viktig fråga.om Vagnbolagetav skall haparteren
för detta. För få det allra bästaansvaret pris/prestandaatt bör upphandling underhållstjänsterav

frånske marknadens aktörer underhållstjänster. För närvarande tillhandahålls tjänsterdessaav av
SJ och Adtranz Vid sidan dessa finns i Sverige antal privatägda mindre underhållsverkstäderav ett

kan utföra underhåll.som tungt
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8.4 Gemensam hantering restvärdesriskerav m m

Trañkhuvudmännens alternativ finansiera anskaffning rullande materiel i dagslägetatt utgörsav
själv förvärva detta leasing eller direkt kassa innebärDettaattav genom attur egen

trañkhuvudmannen bär den fulla ekonomiska risken för fordonets restvärde tiden. Genomöver
successivt ökad Standardisering fordonsparken, inflytande anskaffningari ochen gemensamtav
alltid ligga ñnansieringsaltemativi bästa erbjudakan vagnbolaget trañkhuvudman tillgång tillatt

rullande materiel bidrar till reducering trañkkostnader och instrument förutgörsom ettav
bibehållande restvärden materielets ekonomiska livslängd.över Den ekonomiska risken förav
fordonet reduceras ytterligare portföljvagnbolagets hyresavtal trañkhuvudmänmedgenom av

förstärkasdessutom kan ägargarantier. Vagnbolagets kapital deochsom av yttreegna
leasegivarnas risk pantförskrivna hyresflöden ytterligare ingåför vagnbolagetärsamt moment att
hyresavtal täckande restvärden En fungerande andrahandsmarknad för fordonen kanutan av
upprätthållas vagnbolaget.genom

Exempel på fördelning risktagande åtagande:i % kapitaliseratav av

Eget Kapital Finansiell leasegivare Pantförskrivning inkommandeav
betalningsflöden

5 % materiel 10 %

någonDet bör konstateras omfattande garantigivning kommerenligt bli aktuellatt attovan

8.5 Vagnbolaget

Den naturliga initialt trañkhuvudmännen då harde för denägargruppen utgörs av ansvar
Ävenjärnvägstrañken.regionala Staten bör blir delägare, initiala insatsdels i formdessgenom av

apponegendom dess roll upphandlare trafik med entreprenadavtal.även kortamen som av
Fördelning ägarskapet kan ske den relativa storlek trañkhuvudmannen och Statenav genom som
har inom den totala regionala trafiken och den upphandlade rikstrañken eller dess delgenom av

åtagandenhyres- initialt uppskattning för år8 framöver. Det initiala kapitalet skapas+ egna
apport-insats rullande objektivmateriel efter värdering. förTillkommande kapitalgenom av eget

uppfyllande kapitalbas sker inbetalning kapital vid tecknande hyresavtal avseendeav genom av av
nyanskaffad materiel.

Vid bildandet vagnbo laget bör konsortial-överenskommelse demellan blivande ägama,av en
trañkhuvudmännen och alladär förutsättningarna l samband med dettaupprättasstaten anges.

interimsledning for vagnbolaget under bildande. Dessa genomför stiftandetutses en personer
enligt i konsortialöverenskommelsen accepterad budget för detta arbete. Vid bildandeten av
vagnsbolaget beräknas denvärdet apportegendom de blivande inägarna ämnar apporteraav som

aktiekapital samtidigt hyresavtal for det trañkhuvudmännenvagmnaterielupprättassom som som
nyttjar. nyttjasEndast vagmnateriel ingå påi detta sammanhang. Längdenäger apportsom som
hyresavtalen liksom dess stadganden bör ha angivits konsortialöverenskommelsen ocksåi börsom
omfatta aktieägaravtalet. någonSkulle bli den del denägares större änapport som
relationsmässigt bör ha, överenskommelse förlagslån mellan vagnbolaget ochupprättas en om

Skulle bli mindre denägaren. del den relationsmässigt bör ha inbetalarägares änapport som
skillnaden kontant till erhållervagnbolaget och förägaren aktier denna del. Regler föräven

eventuell och löptid skall ha överenskommits i konsortialöverenskommelsen. Förlagsbevisenränta
Överenskommelsepåskall anfordran inlösas vagnbolaget. regler för aktieöverlåtelser ochav om
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hembudsbestämmelser skall intagas i aktieägaravtalet.

I skede Vagnbolaget i omfattning fåttökat tiden bredare kundbas kannär överett samtsenare en
frånintresse föreligga andra aktörer in aktörer såvälDessa kan finansiellaägare.att som vara

aktörer industriella aktörer och de med verksamheter i utlandet.ävensom

Den modellen för finansieringengeneriska vagnbolaget redovisas i bilagaav

Strukturen förvagnbolag bildas äga/förvalta/leasingadrninistrera fordonsparkett attavser som av
gammalt och rullande för regionaltågtraiikmateriel tågtrafik.och upphandladnytt

så småningomVagnbolaget kan ha andra fordon vad initialt. Trafikhuvudmänäven än som ges
Staten förutsättsoch initialt dåhuvudägare i Vagnbolaget de med sitt huvudmannaskapvara

väsentligen kontrollerar verksamheten. breddningEn ägarstrukturen eftersträvas dåbörav
verksamheten blir balanserad. Traiikhuvudmännen inträder ingåförutsättsägaremer som som
hyresavtal med Vagnbolaget.

Vagnbolaget för underhållallt fordonen upphandlar underhålloch detta itungtansvarar av
konkurrens mellan olika leverantörer. Trañkhuvudmännen, SJ eller andra hyroperatörer som
fordonen skall för underhållet.det lättaansvara

Vagnbolaget förutsättes anskaffa sin rullande materiel dels initialtden apporteradegenom
såledesegendomen vilken Vagnbolaget för frånoch tillkommande fallmaterielägs samt att nyttav

till fall välja förden totalkostnaden kapitaltillgångoch vagnbolagets bästa Sannoliktalternativet.
korrimer delen tillkommande finansierasmateriel inhyrning ellerstörre av genom
partnerleaseñnansiering. Materiel stiftandetvid påvagnbolaget förhyrs leasing ellersom av genom

finansieras formeri utanför anläggningstillgångar såskallsätt önskarägarnasannat parternaom
möjligtoch det avtalsbestämmelser, påkunna överförasnär och/eller administrerasär tpga ex av

vagnbolaget.

Kapitalbindningen skall minimeras för erhålla bättre kapitalstmktur/-basatt attsamten
uthyrningspriserna minimeras bästa upphandling ñnansieringsalternativ och deattgenom av

jskattemässiga utnyttjasavskrivningarna kan till fullo. Vagnbolagets kalkylrnässiga
materielavskrivningstakt skall beräknas för apporterad gammal förmateriel rullandeattmen ny

inhyrning/ñnansiering perioder år.totalt 30överantas en om

För all nyanskaffning fordon bör gälla alla fordon skall kunna användas fleraattav av
trafikhuvudmän Tillåtnaoch SJ. variationer skall enbart omfattas målningval textilier, ochav av

biljettsysteminstallationer återställandeKrav skall dock gälla Vagnbolaget skallav om anpassa
sin prissättning till på följerrestvärden hela tiden förkalkylen. Ioperatörerna sättett att
sammanhanget måste konstateras vagnbolaget har för finna hyrestagare helaatt överattansvar
den kalkylerade ekonomiska livslängden. Vagnbolaget ställer i hyresavtalet förhyrarenkrav att

åtagerdenna sig för det underhålletlätta innehålletoch underhållsåtagandetiatt attsvara
åtagandetspecificeras i och vilka verkstäder kan komma anlitas.attsom

Vagnbolaget for materielet sakförsäkrat. Ansvarsförsälcring sakförsäkring förochärattansvarar
tilläggsutrustning tecknas och för förhyraren. I konsortialöverenskomrnelsen skallansvaras av
definieras vad vagnbolagsbildaina deñnierar marknad för Vagnbolaget i dagsläget och vadsom

kan framöver.antassom
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8.6 Ledning vagnbolagetav

Styrelsens sammansättning återspeglaskall intressenterna i vagnbolaget. Princip för detta skall
framgå aktieägaravtalet. Vagnbolaget skall ha minimumav administration ochett utgöraav en

för åtminstoneägarna initialt. åliggerDetgemensam denresurs utsedda interirnsledningen att ta
for framtagande förslag till affärsplan för vagnbolagetansvar och lägga förav bolagetsram

aktiviteter.

8.7 Hyrestider och avtalsvillkor

Den utsedda interimsledningen skall i samband med konsortialöverenskommelse ingås läggaatt
fram förslag för alla underlag för vagnbolagets åtaganden och avtalskrav för uthyrning.
lnterimsledningen skall också genomföra den första upphandlingen underhålltungtav samt om
behövligt, för förhandling med befintliga kredit- och leasegivareansvara befintligavseende
materiel skall administreras vagnbolaget.som av

8.8 V agnbolagets omslutning och prissättning

Vagnbolagets initiala omslutning från apportegendom kan ligga i skiktet 1,0 1,5 mdkr.antagas -
vilket indikerar initialt kapital formi aktiekapitalett förlagsbevisocheget på tillav upp samma
belopp. Den med förlagsbevis förersattes apporterad egendom väljakansom hos vagnbolagetatt
erhålla inlösen förlagsbevisen.av

De föreligger investeringsbehovprognoser 10som ett mdkr deom femmotsvarar närmasteca
åren och kanske ytterligare 4 mdkr eller omedelbart därefter. Detta indikerar vidarestrax detatt

kapitalet exklusive ansamlade resultat kan beräknasegna öka 700med 800 mkr under den-
närliggande planeringsperioden. Ett kapitaliserat åtagande 12,5 13,0 mdkr kan på godaom ca -
grunder årtill 2003.antas

Beträffande prissättning bör hyrestagaren betala kapitalko jämtestnader avkastningen som
de administrativa kostnaderna plusmotsvarar avsättning för tillväxt och under tiden definierad

risk Strukturen för hyressättning bör konstrueras så de med fordonens ålder föratt avtar att
säkerställa äldre fordon rimligt prissatta i förhållandeatt till fordon. Prisstmkturen skallnya
analyseras ingåoch underlag i den affärsplan interims- ledningen skall framsom i sambandsom ta
med stiftandet vagnbolaget. När vagnbolaget finansierat påsig marknadenav skall förvaltningen

bolaget.övertagas av

Tidplan för genomförande

Ett genomförande kan såske stiftandede aktieägaravtalsnart Detta arbeteparterna enats ettom
kan påbörjas Överföringmed kort varsel. materiel och upprättande hyresavtal kan därefterav av
genomföras kort tid. Rimligtvis bör vagnbolaget kunna i full drift inom månader12 frånvara
genomförandets stan.
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Bilaga 2

l998-l0-l2

Till
Regeringen

tåg nuNya

problemetVad är

ijämvägsnätetfor investeringar gjortsdeförutsättningTillgång till tåg är att stora somennya
förutsedda och önskvärdaska leda tillockså1990-taletSverige underirunt om

för möjlighetenrollockså avgörandespelartill fordonTillgångentrañkökningar. atten
då trafik upphandlas.mellan olikakonkurrensväl fungerande operatöreretablera en

förutsättningarSJ och andratraftkhuvudmänenskilda operatörersåväl attsaknarl dag som
fordon.nödvändigainförskaffasjälv

bråttomDet är

kommerenheter. Till dettatilldag uppskattasiregionaltågsfordon kanBehovet xxav nya
TiM-trafiken idet gällerdag akutpendeltåg. Läget i-tal närbov är tSL:s exett nyaxxav

fåttMälarbanomaochSvealands-öppnandetmottagandepositivaDetMälardalsregionen. av
trafik. Så börkomma ifordon skapåstarkt trycköverfulla ochtågiresulterat atthar ett nya

genomförda.infrastrukturinvesteringamabeslutadede ärdå2001ske merpartensenast av

ändamålsenligtmodernt ochför järnvägentrovärdigt kunnaFör ettargumentera somatt
pålösningfinnaangelägetdärför mycketregionaltrañken dettransportmedel i snarastär att en

lösas.till fordon skatillgångenhur

ansvaretVem har

förbättras.till ska kunnatågtillgångenhurforts diskussionlång har detUnder tid nyaomen
flertalet hargenomarbetade. lmindreeller staten gettsOlika förslag har presenterats mer-

huvudmllen.

angelägetdetfinnerregeringen attpropositionen redovisadetransportpolitiskal den att man
börtrañkintressenternadetocksåkonstaterarfår lösning. ärFrågan Men somatten man

skalldetdock bör taövervägasförjärnvägsfordonen. Regeringen statenatt ornmenaransvara
i jämvägsfordon.för investeringargarantierekonomiskastörreett tansvar genom ex

analyserafå uppgiftRikstrafiken bör imyndighetenaviserar ocksåRegeringen den attatt nya
järnvägstrañk.upphandlingvidför till fordonåtgärder säkerställa tillgångenbehovet avattav

inställning.sinregeringentydliggörkommittédirektiv Rikstrafikentilll utredningen om
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Lösningen finns

bifogade skisseras förslag lösning. trañkhuvudmännenI PM till SJ och beredda sittett är att ta
fordonsparken. medverkanförnyelsen Statens inskränkerför sig till attavansvar genom en

säkerställa bolagets kreditvârdighet. Garantigivningen innebärgarantigivning inte någon
införskaffasde fordon rullar i trafik.längebudgetbelastxiing så som

direktiv Rikstrafikutredningen med kommerarbetardeMot bakgrund som enav
finnas färdig förrän tidigast bitñnansieringslösning inte på år 2000. Vi detatt atten menar

skall kunna utvecklasför jämvägstrafiken så vi allakrävs tidigareåtgärder önskar.att som

Hemställan

statensförhandlingsperson kan firaVi regeringenhemställer utsersnarastatt somen
bilda vagnbolag.medinleddatalan i den ettattprocessennu

lss0n /
.c z

Strand Magnus PerssonKarl-Erik
MälardalsuañkChef Resedivision VD ABSIOrdförande SLTF
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1998-10-12 4l

PM

Principförslag gällande bolag för järnvägsfordongemensamt

Bakgrund

investeringsbehovetIdag fordon för regional järnvägstrañk mycket omfattande.är Såvälav
trañkhuvudmän och andra harS akut behov förnya foreoperatörer närmastsom ett attav
donsparken. Mycket aktörerna har finansierai dagsläget möjlighet fordonav att nya

hand. anledning den långa fordonenmycket ekonomiska livslängden förEn caär 30egen
vilket det ekonomiska risktagandet för denår enskilda aktören.gör stort .

ñnansieringsproblemet förbättrafinns behov konkurrensenFörutom mellan olikaett attav
fordon mycketjärnvägsoperatörer. tillgång till har konkur-En operatör utan egna en svag

Samtidigt det ekonomisktrenssituation. inte rimligt för mindre investeraär operatör atten
blandfordon, medi tanke de relativt korta entreprenadavtalen. bindaAttannategna

omfattande kapital fordon för ekonomiskt rimligt,i trettiotal inte med tankeår ärettnya
löpandeeller avtal kan till vid kommande upphandling.operatöratt nya en annan

fordonsbolagEtt gemensamt

realistisk lösning bildandet trafikhuvudmännenEn fordonsbolag medär ett gemensamtav
och och med förstatlig underlätta finansieringenS garanti fordonägare attsom en av nya
och förbättra tillgången till fordon för konkurrerande bolag kanEttoperatörer. gemensamt

det ekonomiskaminimera risktagandet och minska kostnaderna för fordonen genom sam-
lade upphandlingar och effektivare förvaltning.

huvudsakliga förDe principerna fordonsbolag följande:ärett gemensamt

bolaget trafikhuvudrnännen dessvad egentrafik,Sägs0 samtav avser
bolaget anskaffar och finansiellafordon leasar,långa0 avyttrar genom

del för bolagetrestvärdet de fordon ingår i statligstaten0 garanterar somen av genom en
garanti,

.bolagets fordonspark de entreprenadavtal förde fordon ingår i järnvägs-0 motsvarar som
trafik respektive egentrafik respektive trafikerar,upphandlarägarnasom

hyr fordonbolaget till erhållerde entreprenadavtal SJsoperatörer0 ut egentra-respsom
fik.

GJVCLGRFPOOUPMDOC
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Ägande/styrning. Statengaranti.2. Statlig
Långa ñnansieringsavtal.3. êfiåáiiltg:sTiäi-tåz-Iii

hyresavtal.Korta4.
fordon/tjänster.Köp5. av

Finansiering

;åIiiJT§:C.YêJ.5:TsEâ-=YE=A2§

Kunder

1 ii
I

inhyrningsavtal för fordonen ochmellan långabryggadärmedblirFordonsbolaget en
profes-fungerar dessutomFordonsbolagetuthyrningsperioder.kortare gemensamsom en

fordon;finansieringochförvaltning, inköpförsionell enhet av

bedriva järnvägstrafik sådanidelägare sigåtarvarjedessutomVäsentligt är att en om-att
inledande period.längreunderfull uthyrningfordonsbolagetfattning engaranterasatt

lederrestvärdesriskenför delmedkombinerat ägarnaDetta stor avsamt ensvararatt staten
förvilket borgarbegränsadstarktleasegivarenfinansiär ärförtill risken enexternatt en

god finansiering.

samarbetemedfördelarFlera ett

inköpskostnaderminskarStandardisering0 -
betydligtoch medfordon samlat störreupphandlakanfordonsbolagEtt engemensamt

tillverkningsseri-respektive aktör.upphandling Dettahos störrevidstandardisering än ger
be-kunnafordonsstyper börolikaenhet. tillkostnader Tvåoch lägre motsvaratreperer

Även biljett-ochinredningfärg, visstågtrafiken.regionaladenfordon inomhovet omav
enskilda, icke-medjämförttilluppskattas 10-20kan besparingenvarierar procentsystern

upphandlingarstandardiserade

driftskostnadersänkerspecialisering0 -
minskarBlandför fordonen.driftskostnadernasänkakanbolagEtt även annatgemensamt

fordonsreservenochstandardiseringenför fordonsreservenkostnaderna attgenomgenom
kompetensreservpark. Genomhar sinföristället varjeinnehas attpart egenattgemensamt
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kring förvaltningfinansiering, och teknik samlas till bolag effektiviserasett gemensamt
dessa verksamheter.även i

Riskminimcring minskar finansieringskostnader0 o
de främsta fördelarnaEn med det bolaget den ekonomiskaär riskenav gemensamma att

minimeras. inträffar främstDetta skäl; delstvå för del riskenav att staten svarar en av ge-
den statliga delsgarantin, osäkerheten kring bolagets framtidaär sysselsättning ochnom

framgång minimerad.är

enskild kan inte säkraEn nyttjande fordonen för längreoperatör tid vadänav ett entrepre-
nadavtal löper. Fordonsbolaget däremot fordonen kommer för betyd-nyttjasvet att att en
ligt längre tid ändras.även operatörenom

förutsättningar för konkurrensBättre0
gemensammafordonsbolagetDet innehar de järnvägsfordon efterfrågas i upphandling-som
och hyra dessa för den tid avtalen löper. Bolaget ingen skillnad mellangör operatö-utarna

erbjuder konkurrensneutralt.tjänsten innebärDetta investeringar fordoni kanutanrer att
undvikas hos denoch ofta höga tröskel till marknadenoperatörerna detta innebäratt som
försvinner. och utträde marknaden underlättas vilkenIn- konkurrensen.gynnar

Huvudprinciper fordonsbolagetför

Bolagets verksamhet

Bolaget anskaffar järnvägsfordon leasing längre perioder hyroch fordonenövergenom ut
till för kortare perioder. Bolaget för underhålloperatörerna och modernise-tungtansvarar
ring fordonen, tekniskt stöd och uppföljning drift och underhåll. Vad gällerav av tungt
underhåll och modernisering upphandlas dessa konkurrens.tjänster i

Bolagets verksamhetsområde således begränsat och bolaget specialistfunktion gäl-är ger en
lande anskaffning och fordon, finansieringavyttring ekonomi,och förvaltning och do-av
kumentation fordon teknisk kompetens. möjligaI utsträckning upphandlasstörstasamtav
tjänsterna. Bolaget ska dessutom fritt från konkurrerandestå och kan hellerinteoperatörer
själv operatör.agera

Bolagets och avtalsparterägare

Bolaget aktörer driver eller upphandlad tågtrafik, d trafikhuvudmän,ägs av som egen v s
Rikstrafiken vadoch trafik.S roll utvidgas även till omfattaStatensavser egen att stat-en

för fordonsbolaget.garanti
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Ägarnasåtagande innebär huvudsakligen punkter:tre

delägare sig inledandevarje åtar under period 7 är upphandla/ bedriva10 järn-att0 en -
vägstrafik sådani omfattning full uthyrning för fordonsbolaget.atten garanteras

delägare ställer aktiekapital förfogandevarje till bolagets motsvarande 10 200 procent av-
inköpspriset för det fordonantal kommer delägarensingå i upphandling ellerattsom
drift trafik,av

för andel restvärdet för fordonen.varje ägare0 svarar en av

järnvägsfordon frånBolaget upphandlar leverantörer konkurrensi förhandlar framsamt
finansielladen leasen.upphandlar

hänsyn till restvärde ochMed visst fordo-ägarnaatt staten garanterar ett att garanterar att
under -längre periodblir uthyrda ytterligare del restvärdet, förutsätt-ärsamtennen en av

finansieringenförningarna gynnsam.

avtal erhållerBolaget med de entreprenadavtal hossluter trafikhuvudmänoperatörer som
gällande fordon. Vad egentrafik slutsuthyrning motsvarandeSJs avtal. hyresavta-Iavserav
len själv för lättare underhållmed medaningår bolagetoperatörenoperatörerna att svarar

för underhåll.står tungt

frågeställningarNågra viktiga

tillkomst den skisseradeFordonsbolagets formen förutsätter statligi garanti. Det ären
därmed väsentligt klargör eventuellt fordonsbolag. hän-sitt i Medatt staten ettengagemang

flera aktörer har högst akut investeringsbehov fordon dettill i angelägetärettattsyn nya
eventuella åtaganden kan klargörasatt statens snarast.

kräverFordonsbolagets tillkomst katalysator driver arbetet framåt, förhandlaren som
och formar bolaget från skiss för detinblandade till verklighet.med organisationEnparter

fortsatta arbetet för utformas.eventuella

diskuteras mycketbör formerna för bolaget vidare. Adtranz harDessutom presenterat ett
fordonsbolag delägare bolaget.genomarbetat förslag till där Adtranz initialt ägare/ i Detär

väsentligt kopplingen till enskild tillverkare klargörs.är att statens syn en

Fordonsbolagets förenlig med offentlig upphandling.verksamhet lagen Detmåste vara om
offentliga upphandlingar ska ske vilkaklargöras vilka skeden varianterimåste samt som

beroende ägarstruktur, roll,kan uppstå operatörernas etc.
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Bilaga 3

d199%S-05

Sandebring.Hans

järnvägsområdetpåfordonsförsörjningenUtredningen om

Lokaltz-añkfözeningenframför Svenskadaterad 1998-13-12skrivelse till regeringenl en fordonsför-framtidaproblemen denmedresedivlsionNfálzrdalstrañk SABSLTF, samt
statligtviktenframförskrivelsen äveneigtrafik. Iregionalför ett engage-sörjningen av

fordonsförsörjningen.framtida.denfö:mang

tillanledningen viochkompletteraskrivelsedennaönska.: at:SLI argumentengenom
vikt.väsentligstatligtEnne: avengagemanget:

fordonFinansiering av
för enskildasvårighetentillframförde i hcmställzn å:anledningarnadeEn statensomav

hemstålllan har Söversända:fordon. Sedanköpfinanser:trañkhuvudmän aav nyaatt
understryka fimmierlngen inte ärdockVi vill ännuupphandling-ar.SL påbörja:od: att

dock ochska lösasfinansieringen öppetHur irmed lösning.räknarGivetvisklar. enman
eventuelltställningstagandeberoende vilket engagemang.staten u: en:omava

statligtlösningEn utan engagemang
vagnbolag Ada-an:möjligt. DetteorinåristatligtvagnbolagErt somengagemangutan

vagnbolag bördockTrañkhuvudmännenrealitct.redanTnnsitio,bildas, är ertattanseren
leve-egentrafik ochmed undantag föreventuellt SI:fristående frånhele operatörervara

trañkhmrud-arbete frånaktivttill sänd krävssådant ska kommaFörzanrörer. ettat; et:
sida.männens

trafikhuvudmânnen ñnaxrerhålla godamycket välkanendavagnbolag med ägareEtt som
ñnensieringsbolzg kräver statligtallahelt givetsicringslösningar. Det inteiir eng-ago-et:att

loasingavtal.vagzbolaget godaerbjudaattkunnaförmang

wgabolagtraükhuwndminnenhuruvidakvarstår ägtfrågetecken då ä:Det ett avsom
hån sida.. alterna-stånd aktivt Deöverhuvudtaget kommer till statensett engagemangutan
ska bildas ellermedtill vngnbolagintehar årtiv uran sat-en:tu omartstatensom

bör elle:bildaStatligt varjemedvagnbolngligt omengagemangom ettutanengagemang
enskilt.fordonenochlikhet upphandlatzañkhuvudman, med idag, böri äga

LVVG-Ghsudd.hl

Lokulirømølüunlngansvnnska
CBIüuabezpvindubnBaåkcdnsrStockholm 70.A8 andra Box mi.SLTP 8Service n:

5364:2498:516646.:email 013m70103788 08483 o 78Fa:08 so
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iñrnvägstrañkför regionalförutsättningarfleraStaten styr

upphandlas idag konkur-tt-añkhuvtxdmånnens ijärnvlgstuñlt regiiall regionalprincipI
traEl-;hu-inpphandlingarna det väsentligtkonkurrensreell åruppnå attFör acc enrens.

har principtrañken. Idagupphandlade iför dentillhandahålla fordonkanvudrnännen en-
de fordon innebär.investeringarmöjlighet klaramed storleksindast somoperatören art

mindredet möjligt förinte operatörerupphandlad tågtrafikföravtalslingdei görNormala
mellanlivslängder år.med 20-30i regionaltåginvesteraatt

tågLraEk.fatta långsiktiga beslutmöjlighetendäremotTrañkhuvudmânnen har omatt
in-fordon vilketlångsiktigt behov görtidenÄven finnsändras överoperatören avet:om

rimlig förvesteringen.

trañkhu-vudtnannen.endastintedockför regbnalFörutsättningar avstyrs
radbeslut statlig En.nivå.förutsättningarna ävenpolitiskaochekonomiskaDe avstyrs

:ågtrañken:regionaladenmöjligheterna förkan påverkariksdagochregeringfrånbeslut
ibeskattning,banavgifter och annan0

statsbidrag.ochinå-asunkxurinvesoeringar0
ägandetoch SJ,avregleringar -av0

transportpolitiska bslut.andra0

det långsiktigaoch beslutekonomiska riskska kunna dentrañkhuvudmännen somOm ta
väsentligt ñrind-intedeväsentligtdetfordon kräver är staten styrer somatt snya

dessut-visaroch faktiska riskenriskenupplevdaminskarstatligtEtt samtengagemangras.
politiskt.gradi högstaområde årinomfrån sida somettstatensengagemangettom

ñnansieringskosmaderkreditvårdighet lägrehögEn ger
heltinteñnansietingslsostnadernaförstatligt ärexakta bctydehenDen engagemangav en

viddessa bil-framkommitha: det dockAdttanzkontakter medVidklarlagd. SLTFs att
medblir högredefinitivtkreditvärdighetenkunnat konstateradandet Transition enattav
kvanxiñe-dockökade kreditvürtlighet svårvärdet dennaexaktaDeL år :Kav

ra DOT.l

kan motprestationerkopplas tillochmervärdeStatens et:gerengagemang
den bakMotstatligtvagnbolagfördelar medfinns flera ävenDet engagemang.etturanett

vhentligt. Dethögstdockbeskrivits upplevsgrund ge:engagemangstatens somsom ovan. satsning påangelägen fortsattmervärde och visarfinansiellt üäven staten om enan:ett
motprestarionerkopplas tilldessutomkanstatligt t exEr: omengagemang

fordonen.standardisering av
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till stånd,kammarvagnbolag int:Om :t:
framddaochbeâmligzfcrdønståndkommg:Ometcvzpbohginrekommcrtill :t: upp-

Detzainngbärmenangclâgcuenskildzraâkhuvudman.zvvujehandlas, ochförvaltuäga:
du och de kosmudseffaktiviseringø:kommer ståndfordonenStandardisering inte at: samav

kznförvinnsiangemensamlösningintcuppnâø.

hälsningMed vänlig
LommarmönmmcmSVENSKA
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Bilaga 4

trafiken.Fordon THMinom

fågtygTH Bokñv.M Antal Komentarer
Vâmnañk 21Xll

2X 14
Xl2 2
Yl 5 175.5

Vänniandsl. Yi I
Loktåg I

Upplandst. X 32 3 Hyr SJ.av
Skånet. X1 l 10 M30

2Y1
I6Xi Lxaáng

LeasingY2 8
Östgmat. 9 Leasehold.X I 4

12 28.0X 1
HyrñånSlXIZ

Y 83li
Y2 5

X trafik XIU Leasing2-
Blekinget. ICS 7 lO4.5
Dalen Y 3

YF I Oh
Sunnna 114
SL 94.0XI 13.4

X 39H 264.3
XIO 12 Leamng

TOTALT 259 737.6
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offentligaStatens utredningar 1999

Kronologisk förteckning

fönnånsrättsreglerNya Bilagor. Ju. Utvecklingssamarbete3 på rättsområdet.+ Ju..Steriliseringsfrågan i Sverige 1935- l 975. Bo Betala Särskilda boendefonner forrätt.tryggt-a. .Ekonomisk ersättning. äldre avgifter för äldre- och handikappomsorg.samt
Yrkesfiskets konkurrenssituation. Jo. S..
God sed i forskningen. U. 34. Svenskt medborgarskap. Ku..
Effektiva och miljölösningar. N. Fastighetsmäklamämndenvärme- 35. effektivare tillsyn. Fi.-. Östersjöområdet.Effektivare Totalförsvarsstöd i Fö. 36. Likvidation aktiebolag. Ju.av.
Märk väl Fi. Underrättelsetjänsten37. Fö.översyn.en-.
lnvandrarskap och medborgarskap. 38. Följdleveranser i samband med export av.
Demokratiutredningens skriftserie. Ju. krigsmateriel. UD.

slakta fårAtt i Guds Om religionsfrihet Vuxenutbildning för allaett Andra året mednamn.. .och demokrati. Demokratiutredningens skriftserie. Kunskapslyftet. U.
Ju. 40. Demokratin i den offentliga sektorns förändring.
Rasism, nynazism och främlingskap. Demokratiutredningens skriftserie. Ju..
Demokratiutredningens Åtgärdsförs-skriftserie. Ju. 4l. dokumentärfilmensBevara kulturarv.

demokratinBör avnationaliseras lag förslag till för dokumentärfilmsamt ett centrum.
Demokratiutredningens skriftserie. Ju. och filmvårdscentral. Ku.en
Elektronisk demokrati. Demokratiutredningens luftfartslag.42. Ny N..
skriftserie. Ju. Oberoende,43. ägande och tillsyn i revisions-
Etik och demokratisk statskonst. verksamhet. Ju..

ÖppenDemokratiutredningens skriftserie. Ju. 44. elmarknad. N.
framtida14. Den kommersiella lokalradion. Ku. Slutförvaring45. kämavfall. Kommunerna ochav

15 Nytt för prövning hyres- och platsvalsprocessen.system M.av.
Ökadearrendemål. Ju. 46. socialbidrag. En studie inkomster ochom

Ökad16. rättssäkerhet i asylärenden. UD. socialbidrag åren 1990 till 1996.
Garantipension17. och Bosättningstillägg för Mervärdesskatt47. Frivillig skattskyldighet. Fi.personer -
födda år 1937 eller tidigare. 48. Lära Estonia. Den andra delrapporten ochav

18. Frågor till det industriella samhället. Ku. slutredovisning. N.
l9. Artikel i7 EG:s varumärkesdirektiv. 49. Invandrare företagare. Ku.som

Ändringar i varumärkeslagen. Ju. Skyddsjakt50. på M.varg.
Sverige ochjudamas tillgångar. UD. Smittskydd,51. samhälle och individ. Del A+B..
Lindqvists nia nio utveckla bemötandet Inkomstprövningvägar 52. bostadstillägg tillatt pensionärer.av-.

med funktionshinder. S.av personer
Den skyddade provinsen. En demokratins Ekonomisk53. brottslighetessä och sekretess. Ju.om.
värde och värdighet. Demokratiutredningens 54. En tullag. Fi.ny
skriftserie. Ju. 55. Konvergens och förändring. Samordning av
Utveckling mänskliga i arbetslivet. lagstiftningen för medie- och telesektorema. Ku.av resurser.
Förslag till inriktning mål inom3 EG:s 56. Globaliseringen och demokratin.av nya
strukturfonder. N. Demokratiutredningens skriftserie. Ju.
EG:s strukturstöd. organisationNy för de Rikstrafiken57. myndighet.En N.geogra- ny-.
fiskt avgränsade strukturfondsprogrammen. N. juridiken58. Löser demokratins problem

25. Samema ursprungsfolk i Sverige. Demokratiutredningensett skriftserie. Ju.-
Införsel26. beskattade Fi. 59. Begränsad fastighetsskatt. Fi.av varor.

27. Delta Utredningen deltidsarbete, tillfälliga 60. Kundvänligare taxi. N.om-
jobb och arbetslöshetsersättningen. N. 61. Brottsförebyggande arbete i landets kommuner. Ju.

7 Kontantrnetod för småföretagare. Fi. 62. Bilen, miljön och säkerheten. Fi..
Internationell konflikthantering förbereda sig 63. läraAtt och leda lärarutbildningEn för samverkanatt- -.
tillsammans. Fö. och utveckling. U.
Yttrandefriheten och konkurrensen Förslag till 64. Representativ demokrati. Demokratiutredningens-.
mediekoncentrationslag. Ku. skriftserie. Ju.m. m.
Tillsyn advokateröver Ju.m. m..
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Barnombudsmannen företrädare för barn65. och-
ungdomar.

lika villkor styrning66. God vård statensom av-
hälso- och sjukvården bilagor.2 S.+
KÃRNAVFALL67. metod plats- ---
miljökonsekvens. yttrandeKASAMs SKBsöver
FUD-program 98. M.

68. Brandkatastrofen i Göteborg.
Drabbade Medier Myndigheter. Ku.
Individen och arbetslivet. Perspektiv på det69.
samtida arbetslivet kring sekelskiftet 2000. N.
Gentekniknärnnden.70. U.
Oseriösa bostadsformedlare.71.
Boendesociala konkurser och72. effekter av
rekonstruktioner bostadsrättsföreningar och-
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