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Borgensbeslut om refinansiering av
Transitio Coradia fordon
Dnr 00568-2022

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande
1. Regionfullmäktige beslutar att Region Norrbotten, organisationsnummer
232100-0230, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp
till ett belopp om 146 400 000 kronor avseende refinansiering av tre
Coradia regionaltågsfordon vilka hyrs från AB Transitio.
2. Beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med Coradiafordon
fattar motsvarande beslut.

Ärendet
Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt
under 2012. Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar
göra om tilltänkta leasefinansieringar till lånefinansieringar genom Nordiska
Investeringsbanken. Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år
motsvarande de tilltänkta leasekontrakten och lyftes i tre rater om
150+150+432 MSEK under 2012 varför det under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa. Då dessa finansieringar löpt utan amortering skall hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022 varav 244 MSEK tas ur Transitios
kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under lånets löptid. Aktuellt belopp att refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt restvärde för
fordon.
Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två st lånefinansierats
separat vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig borgensansvaret för de 10 Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen går i borgen för tre fordon
var och Region Västerbotten för ett fordon. Aktuellt borgensbelopp för Region Norrbotten uppgår till 3/10 av 488 MSEK eller 146,4 MSEK avseende
Coradia fordon 62004, 62005 och 62006.
Kostnader och finansiering
Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB
Transitio. Då Region Norrbotten är medlem i Kommuninvest men ägandet
av Transitio ligger hos Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är en upplåning från Kommuninvest ej möjlig.
Totalt för Region Norrbotten är det aktuellt att refinansiera 146 400 000
kronor. Givet de låne- och räntesäkringsmarginaler som föreligger i nuvarande finansieringar/räntesäkringar förväntas kommande finansieringars
räntekostnader totalt sett att bli lägre även sett till att skuldvolymen går ned.
Hur mycket lägre och påverkan på fordonshyror är svårt att säga givet att
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räntemarknaden idag befinner sig i en stigande fas och refinansieringar genomförs först under september/oktober 2022.
Jämställdhetsperspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomidirektör, Ekonomi- och uppföljningsavdelningen
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