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Avtal om övertagande av ansvar för spårfordon 

 

Parter: 

 (1) Norrtåg AB (Övertagande Trafikbolag/-förvaltning, aktieägare) 

(2) Trafikförvaltningen Region Uppsala (Avlämnande Trafikbolag/-förvaltning,

    aktieägare) 

 (3) Region Norrbotten (Övertagande borgensman) 

 (4) Region Uppsala (Avlämnande borgensman) 

 (5) AB Transitio (”Vagnbolag”) 

Bakgrund 

A. Ett avtal mellan aktieägarna i Vagnbolaget ingicks den 11 oktober 2012 

(”Aktieägaravtalet”). Syftet med Aktieägaravtalet är, bland annat, att reglera frågor 

rörande aktieägarnas ägande av aktier i Vagnbolaget och utnyttja Vagnbolagets 

resurser. 

B. Avlämnade trafikbolag/förvaltning, aktieägare har i samband med Vagnbolagets 

anskaffande av ett flertal spårfordon, däribland Regina fordon med fordonsnummer 

9033, åtagit sig det fulla ekonomiska ansvaret för Fordonet (inklusive det 

proportionerliga ansvaret vid var tid för reservfordon), däribland hyresgaranti och 

restvärdesrisk. 

C. Avlämnande borgensman har i samband med anskaffandet av fordon ställt borgen 

för Vagnbolagets åtaganden gentemot extern finansiär med anledning av 

anskaffningen. 

D. Ett hyresavtal (”Hyresavtalet”) har tidigare ingåtts med Avlämnade Trafikbolag/-

förvaltning, aktieägare och Vagnbolaget. Detta hyresavtal kommer att justeras med 

de fordon som avlämnas. Vagnbolaget kommer även att komplettera befintligt 

hyresavtal med Övertagande trafikbolag/-förvaltning, aktieägare med de fordon som 

övertas. 

1. Övertagande trafikbolag/-förvaltnings, aktieägares åtagande. 

Övertagande trafikbolag/-förvaltning, aktieägare garanterar härmed gentemot 

Avlämnande trafikbolag/-förvaltning, aktieägare  och Vagnbolaget att Övertagande 

trafikbolag/-förvaltning, aktieägare såsom ny part i Hyresavtalet till följd av Hyresavtalet 

tar det fulla ekonomiska ansvaret som åvilar Avlämnande trafikbolag/-förvaltning, 

aktieägare avseende Regina fordon nr: 9033 (inklusive det proportionerliga ansvaret vid 

var tid för reservfordon), däribland hyresgarantier och den restvärdesrisk som är 

förknippade med anskaffandet av fordon, från och med den dagen som framgår av 

kompletteringen till Hyresavtalet. 
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2. Övertagande borgensmans åtagande 

Övertagande borgensman åtar sig att från och med dagen för Hyresavtalet eller 

komplettering av detta enligt punkt 1 svara för Övertagande trafikbolag/-förvaltning, 

aktieägares åtaganden enligt samma punkt samt svara för alla kostnader, härrörande till 

Fordon som åsamkas Avlämnande borgensman, t.ex med anledning av garantiutfästelser 

och borgensåtaganden till Vagnbolagets externa finansiärer. 

3. Övrigt 

Fordon nr 9033 beräknas levereras till Norrtåg vecka 947. Leveransen är villkorad till att 

Region Uppsala får leverans av sina nya Dosto-fordon i enlighet med leverantörens 

leveransplan. 

Stockholm den 20…..-……-…….. 

Övertagande borgensman  Avlämnande borgensman 

……………………………………………………  ……………………………………………………. 

…………………………………………………….  ……………………………………………………... 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

……………………………………………………..  ………………………………………………………. 

 

……………………………………………………..  ………………………………………………………. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

Övertagande trafikbolag/-förvaltning, Avlämnande trafikbolag/-förvaltning, 

aktieägare   aktieägare 

 

…………………………………………………………. ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………. ………………………………………………………… 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

………………………………………………………….. ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… ………………………………………………………… 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

AB Transitio 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. 
Namnfötydligande  


