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sytte

Baltgrund
Nuläge
Finansiering
V"å?,en fram. .
Samroanfattnlng

Den internationella testbanan ska:
Skapa en arena fÖr utveckling och
forskning aven framtidsbransch för hela den
europeiska tågindustrin och akademin. Vi ska
vara en unik internationell testbädd inför bland
annat infarandet av höghastighetstäg.

Minimera fordons fel beroende på
bristande vinterfunktionalitet, på täg,
infrastruktur samt komponenter och
därmed bidra till en mer tillförlitlig
tågtrafik.

/7 Återbetala samhällsinyesteringen
inom 15 är, via skatteintäkter till stat,
kommun och landsting.

Via samarbete med andra medparter
inom EV skapa fÖrutsättningar för
centrala EU-stöd.
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Den internationella testbanan ska:
--"> Vara en del av säkerställande för en riil

I ~ fungerande tågtrafik för stora delar av
norra Europa.

r7

Bidra till att kraven på funktionalitet vid
inkÖp kan skäroas, tack vare att tester
utförs i realistiska miljöer.
~

Marknaden finns och är med och
utvecklar testbanan tillsammans med
RTN. Avsiktsfårklaringar finns från
BombardieI' och Staedler, pä ca 20
testveckor lär under> 25 är

Skapa en ny exportnäring som skapar helårs
sysselsättning för minst 300 personer i Norrlands
glesbygdsomräde. Den totala sysselsättningseffekten
under byggperioden (2 är) beräknas till 1250
ärsarbeten.
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Den nationella
r--~
innovationsstrategin
~
Som vi ser och fått bekräftat sA passar satsningen väl inom
regeringens främjande av Sveriges innovationsldimat.

Näringsdepartementet

Den nationella innovationsstrategin fÖl" Sverige finns får att behalla och vidareutveelda
Sveriges ledande position vad gäller innovationsklimat och innovationsfårmåga, så at1
Sverige ska kunna möta utmaningar och behov som vi, tillsammans med resten av
världen, står infOr. Det innebär att:

Skapa konk"Urrenskraft
och jobb i en global
kunskapsekonomi
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De regionala målen

r
...... ~

Som vi ser och fått bekräftat sA. passar satsningen väl inom
Västerbottens och Norrbottens regioners mål att;
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Politiska argument
~-----Samhällseffekter

1250 årsarbeten under
byggnationen
300 årsarbeten vid drift frän 2018
360 milj. äter vid bygget och 60
milj. årligen i skatteintäkter
Skap ett kompetenscentrum runt
te,tbädden i samarbete med FoU

Täg i tid ger ett tillfOrlitligare samhälle
Kan testa inför kommande högre
hastigheter
Ökar förutsättningarna får
miljömässig smartare kollektivtrafik
Ökar möjligheterna till bättre kvalitet i
upphandlingar och leverans av fordon
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Politiska argument
Återanvändning
av befin tlig och
unik anläggning
Långsiktig verksamhet
Svårt och mycket dyrt att kopiera
Växande marknad
Lönsamt på en stor marknad och med
långsiktiga avtal

Reinvestering av oanvänd resurs
En ny svensk industriell verksamhet i
driftbolaget RTN
Unik anläggning i Europa
Kommer att användas under hela äret i alla
klimat
Synergier med svensk industri och FoU
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Tågtillverkare
BOMBARDlER
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Jn\lented for life
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Partners
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Finansieringsmodell
Spårbyte, Elektrifiering och Signalsystem mm.
Staten med olika aktörer

EU
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Finansieringsmodell
Testfaciliteter

,------,------,----------------------,
Staten med olika
EU

Investering

Total
kostnad

Centralt
Region
25%
AC
o

aktörer

Tillväxt~

Privata och offentliga aktörer

AC och BD
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Tidsplan - utfört
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Projekterings processen
2015
Startbeslut krävs senast april

apr maj jun

2016

l" aug sep okt

00'

dec jan fab mar apr Tot
O

Start SVggkluster Testba nan AB
Bemanning bygg kuster
Upphandling projektlednlng+MKB

6

6

,

Förfrågningsunderlas svstemhandllngar

7

Framtagnl ns systemhandlIngar

7

14
O

Upphandling bVBilhandllngar

Framtalnlng bYIghandlIngar

20

..,

20

,

Mrakarbeten och rö/nine:
"Stora"flnansleringsarbetet pågår
O

O

O
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20
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Sammanfattning
RTN Iöreslår

~mgaende undersöka förutsättningar till central
EU-medfinansiering via aktuella utlysningar

~r att hantera de offentliga medel som ska

fina nsiera delar av investe ringen bör ett
liknande koncept som vid bygget av
Botniabanan tillämpas. Detta ko nsortium
avvecklas då Testbana överlämnas till staten
efter fårdigställandet.

___ •

[

aven internationell testbana få r rälsburen
utrustning och komponenter. Total kostnad för
re-investeringen av nuvarande anläggning
beräknas till ca 1.4 miljarder detta under en 3 års
period.

hanterar byggprocessen, bestående av Skellefteå
kommun, Arvidsjaur Kommun, Länsstyrelserna
i Norl' och Västerbotten och RTN Rail Test
Nord ie.

I

' %Iskjuta medel för medfi nansiering och bygget

, k i lda ett konsortium Testbanan AB som

A

av projektering under väl'en 2015.

~

~ omgående avsätta särskilda medel for start
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Hur går vi tillsammans vidare?
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AVSIKTSFÖRKLARING
daterad 2014-12-16

RAllTEST NORDIC AB
och
BOMARDIER TRANSPORTATION SWEDEN AB

avseende utvecklingen och användningen av testanläggning for tåg
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Denna AVSIKTSFÖRKLARING har denna dag träffats mellan:
(l)

Railtest Nordic AB, arg. nr. 556929-3284, ett svenskt aktiebolag med adress
Expolaris Center, 931 67 Skellefteå ("RTN"); samt

(2)

Bombardier Transportation Sweden AB, arg. nr. 556101-9356, ett svenskt
aktiebolag med adress Östra Ringvägen 2, 721 73 Västerås ("BT").
RTN och Tillverkaren benämns nedan var for sig som en "Part" och
gemensamt som "Parterna".
BAKGRUND

A.

RTN, ett bolag baserat i Norra Sverige, [har i mars 2014 fardigställt) en
fOrstudie avseende utvecklingen aven fullständig testanläggning fOr olika
former av järnvägsutrustning, tåg och teknisk utveckling av spår, infrastruktur
och högspänningsutrustning ("Testanläggningen"). Förstudiens slutsats var
att alla fOlutsättningar finns fOr utveckling av testanläggningen. Mot denna
bakgrund, har R TN nu gått in i nästa fas med syftet [beskrivning av den
aktuella fasen) ("Utvecklingen") som, med fOrbehåll fOr finansiell och (om
det krävs) myndighets godkännande, beräknas resultera i ett beslut att starta
verksamheten fOr att fardigställa Testanläggningen år 2017- 2018.
Tidsperioden från dagen fOr undertecknandet av detta avtal och fram till det
uppskattade färdigställandet av Testanläggningen definieras som
"u tvecklingsperioden".

B.

Testanläggningens spår är sjuttiofem (75) km långt och kommer att vara
utrustat med rundslingor alternativt triangelspår i båda ändarna.
Testanläggningen består av två delar med olika karaktär, en raksträcka samt
en traditionell kUlvigjärnväg. Ett triangelspår i mitten av dessa sträckor
möjliggör användning av två testbanor samtidigt. Testanläggningens
geografiska läge mellan Alvidsjaur och Jörn i Norra Sverige gör den, på grund
av klimatfOrhållandena, expertisen och grundinfrastrukturen, väl lämpad for
teständamål i olika typer av klimat och for höghastighetstester.
Testanläggningen kan avskiljas frän annan trafik och exklusivt användas som
två testspär.

C.

Tillverkaren har ett behov av att testa och validera sina tåg och annan
utl11stning. ("Utrustningen"). Mot bakgnllld av detta, har tillverkaren uttryckt
sit! intresse av delaktighet i Utvecklingen av Testanläggningen och
användningen av Testanläggningen fOr at! testa sin Utrustning och RTN har
uttryckt sitt intresse av att samarbeta med Tillverkaren i Utvecklingen av
Testanläggningen och även, efter färdigställandet av Testanläggningen, göra
den tillgänglig for Tillverkaren fOr tester av Tillverkarens Utrustning.
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D.

Denna avsiktsfcirklaring ("Avsiktsförklaringen") har upprättats fOr att
sammanfatta det huvudsakliga innehållet i överenskommelsen mellan Parterna
avseende
a) samarbetet om Utvecklingen av Testanläggningen, och
b) Tillverkarens användning av Testanläggningen efter att denna
fårdigställts.
Denna A vsiktsfOrklaring ska utgöra grunden fOr Parternas fortsatta samarbete
till dess att de resulterat i ett bindande avtal avseende Testanläggningen eller
till dess att det upphör enligt vad som anges i punk 8.2.

1.

DEFINITIONER
"Utvecklingen" definieras i inledningen ovan.

"UtveckJingsperioden" definieras i inledningen ovan.

"Utrustning" definieras i inledningen ovan.
"Testavtal" definieras i punkt 5.1.
"Avsiktsförklaring" betyder denna avsiktsförklaring.
"Parter" definieras i inledningen ovan.
"Person" definieras i punk 8.1.1.
"Testanläggning" definieras i inledningen ovan.
2.

TESTANLÄGGNING

2.1

Parternas allmänna uppfanning är att det är, inom industrin, ett stort och
ökande behov av tester fOr utlUstning och komponenter fOr att säkerställa att
sådan ullllstning klarar av olika miljöer och påfrestningar. Syftet med
Testanläggningen är at! forse nya och kostnadseffektiva tillfållen fOr
tillverkare att utfOra tidskrävande tester. Till dena kommer att
Testanläggningens spår, knytpunkter, högspänningssystem och andra delar av
infrastrukturen kan testas och utvecklas utan risk for störningar i den ordinarie
trafiken.

2.2

För att utveckla Testanläggningen till en välanpassad testanläggning, med en
nisch inom kallt klimat och höghastighetstester, har RTN bjudit in ett antal
tillverkare däribland Tillverkaren fOr att delta i Utvecklingen och bygga upp
ett know-how-centl1lm inom Testanläggningen.
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3.

TIDPLAN
En grov tidplan fOr fardigställandet av testanläggningen är som fOljer:
2014
2015
2016
2017
2018

Detaljprojektering
Upphandling och byggstal1
Byggnation
Byggnation och fardigställande. Teststart.
Full drift på testanläggningen

4.

SAMARBETE I UTVECKLINGSFASEN

4.1

Efter att denna AvsiktsfOrklaring har undertecknats, ska Parterna samarbeta
avseende Utvecklingen av Testanläggningen. Tillverkaren ska särskilt
a) i en pågående dialog lägga fram Tillverkarens särskilda önskemål
angående Testanläggningen;
b) hålla tekniker tillgängliga fOr möten, workshops och know-how
hantering i Utvecklingsfasen;
c) agera lojalt (sv. lojaii) for att säkerställa den andra Partens berättigade
intresse enligt denna Avsiktsforklaring

4 .2

RTN ska särskilt
d) på löpande basis forse Tillverkaren med information och
uppdateringar angående hur arbetet med Testanläggningsprojektet
utvecklas;
e) bjuda in Tillverkaren till att delta i möten, workshops och know-how
hantering i Utvecklingsfasen;
f) i den utsträckning det är komme rsiellt och juridiskt möjligt, ta hänsyn
till Tillverkarens synpunkter när slutligt beslut fattas avseende
strukturen och specifikationen på Testanläggningen;
g) agera lojalt (sv. lojaii) for att säkerställa den andra Partens berättigade
intresse enligt denna AvsiktsfOrklaring.

5.

TESTAKTIVITETER

5.1

Efter att Testanläggningen rardigställts är Parternas intention att ingå ett
bindande testavtal ("Testavtalet") med en avtalstid om uppskauningsvis
femton (15) till tjugofem (25) år som reglerar villkor avseende Tillverkarens
användande av Testanläggningen vid tester av sin Utrustning och RTN 's
tillhandahillIande av Testanläggningen samt dess tillhandahållande av
relaterade tjänster till Tillverkaren.

5.2

Tillverkaren uppskattar att Tillverkaren kommer att ha ett behov av att
använda Testanläggningen uppskattningsvis i vart fall 20 veckor per år for att
testa dess Utrustning.

5.3

Det noteras att Tillverkarens ingående i Testavtalet är beroende av (i) att
Testanläggningen tillmötesgår de rimliga krav som ställts av Tillverkaren
(med tanke på alt RTN kommer alt överväga synpunkter från andra som t.ex.
tillverkare, underentreprenörer och potentiella pa11ners) (ii) att Pal1ema har
ingått ett skriftligt och vederbörligen undertecknat Testavtal som avseende
villkoren for nyttjande av Testanläggningen.
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6.

KONTAKTPERSONER

6.1

Kommunikationen mellan Tillverkaren och dess rådgivare, å ena sidan, och
RTN och dess rådgivare, å andra sidan, gällande samarbetet som det lagts
fram i punkt 4 ska utfåras till fåljande kontaktpersoner hos Parterna:
Kontaktperson(er) som representerar Tillverkaren är:
Att:
Erik Wik
Mab:
+46 (0)76 724 6257
E-mail:
erik.wik@se.transport.bombardier.com
Kontaktperson som representerar RTN är:
Att: Lars-Ake Tjernström
Mab: +46 (0)70 651 94 06

E-mail: larsakeu/lrai ltestnordic.com

7.

SAMARBETE M M

7.1

Samarbete med andra

7.1 . 1

Från dagen får undertecknandet av denna AvsiktsfOrklaring och under
Utvecklingsperioden, ska RTN göra sitt yttersta för att få till stånd en
Testanläggning som uppfyller Tillverkarens önskemål. Det noteras att RTN
kommer att fOrhandla med andra, som t.ex. potentiella tillverkare,
underentreprenörer och partners för att erhålla tillräckligt underlag får beslut
om Testanläggningens konstruktion och också ingå avsiktsfOrklaringar och
liknande avtal, med sådana personer. Emellertid, åtar sig RTN (i) att inte ingå
någon avsiktsfårklaring eller annat avtal med annan, som strider mot
innehållet i denna AvsiktsfOrklaring eller Tillverkarens intressen, (ii) att, efter
fårdigställandet, göra Testanläggningen tillgänglig får Tillverkaren under
åtminstone det antal veckor per år som uppskattats i punkt 5.2 och (iii) att inte
förhandla eller samarbeta med någon annan tillverkare eller partner på ett
sådant sätt att det begränsar Tillverkarens rättigheter enligt denna
Avsiktsförklaring.

7.1.2

Från dagen fOr undertecknandet av denna Avsiktsförklaring och under
Utvecklingsperioden, ska Tillverkaren inte förhandla , samarbeta eller ingå
avtal, överenskommelse eller uppgörelse, inkluderandes (oaktat det är juridiskt
bindande eller inte) någon avsiktsförklaring eller liknande avtal, med någon
annanperson med avseende på alla andra möjliga leverantörer av
testanläggningar föl' kallt klimat utan att först informera RTN därom.

7.2

Option
RTN förbinder sig att i Testavtalet erbjuda Tillverkaren rätten att nyttja
Testanläggningen minst under det antal veckor per år som anges i punkt 5.2
till marknadsmässiga villkor och i övrigt vidta alla rimliga åtgärder och lojalt
och verka för att ett bindande Testavtal kommer till stånd.
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8.

ÖVRIGT

8.1

Sekretess

8.1.1

Vardera Part åtar sig att inte röja någon finansiell, teknisk eller annan
information som från tid till annan mottas eller erhålls av den andra Partens
anställda eller annan befattningshavare, rådgivare eller ägare ("Person") som
ett resultat av ingående eller fullgörande av Partens skyldigheter enligt denna
Avsiktsförklaring eller i övrigt som den röjande Parten uttryckligen har
marIeerat såsom "konfidentiell" - med undantag från:
a) information, som är allmänt känd eller som blir allmänt känd på annat
sätt än genom en Parts brott mot villkoren i denna Avsiktsfårklaring;
b) infOlmation, som den röjande Pal1en kan bevisa att Parten innehade
innan han erhöll den från den andra Parten;
c)
d) infOlmation som en Part är nödgad att röja med anledning av
tillämplig lag;
e) om sådant röjande i förväg skriftligen har medgetts av den andra
Parten;
f) informationen delges till Parts professionella rådgivare fårutsatt att
denne skriftligen är bundet av ett sekretessåtagande motsvarande
detta.

8.1.2

Pal1ema förbinder sig att använda konfidentiell information enbart i syfte att
utvärdera och fullgöra samarbetet enligt denna Avsiktsfårklaring och inte för
något annat ändamål.

8.1.3

Varje Part förbinder sig att behandla all konfidentiell information strikt
konfidentiellt och avslöja och utlämna sådan information enbart till Personer
och enbaJ1 i den utsträckning som är nödvändig får att utvärdera och fullgöra
samarbetet enligt denna Avsktsfårklaring. Mottagande Part fårbinder sig tillse
att Val]e sådan Person skriftligen åtar sig att iaktta sekretess motsvarande
innehållet i denna Avsiktsfårklaring. RTN ska på begäran av Tillverkaren
förse Tillverkaren med en föl1eckning över de Personer som fått del av
konfidentiell information och som undertecknat sådant åtagande

8.1.4

Vm]c Pal1 förbinder sig att följa den andra Partens instruktioner angående
behandling av konfidentiell information.

8.1.5

Panerna är överens om att RTN är berättigad att vidarebefordra information
om innehållet i den na Avsiktsfårklaring får RTN's paliners och potentiella

investerare.
8.2

Avsiktsföl'klal'ingens upphörande
Denna Avsiktsförklaring ska upphöra när det första av följande datum
inträffar (i) sex (6) månader efter att en Pal1 har överlänmat en uppsägning till
den andra Pal1en, dock får sådan inte länmas innan Utvecklingsperioden löpt
ut, (ii) dagen för undertecknandet av Testavtalet, eller (iii) vid annat datum
överenskommet av Pal1erna. Emellertid, punkten 1 (Definitioner), punkten 7.2
(Option), punkten 8.1 (Sekretess), punkten 8.3 (Meddelanden), denna punkten
8.2 (Al'sih1sjörklaringens upphörande), och punkten 8.6 (Til/iimphg lag och
tvister) ska fortsätta att gälla efter upphörandet av denna Avsiktsförklaring.
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8.3

Meddelanden
Parterna ska samråda med varandra innan utfårdande av pressreleaser,
offentliga tillkännagivanden eller andra PR-aktiviteter med avseende på denna
Avsiktsforklaring eller Utvecklingen som planeras i enlighet med denna, om
sådan aktivitet innefattar infOlmation om den andra Parten.

8.4

Kostnader
Varje Part ska bära sina egna kostnader och utgifter, inklusive avgifter och
andra utgifter avseende PaItens egna personal, externa rådgivare, och
utf<irandet och samarbetet under denna Avsiktsf<irklaring och de handlingar
som vidtas enligt denna såvida annat inte behörigen överenskommits
skriftligen.

8.5

Tillämplig lag och tvister

8.6. 1

Detta avtal ska regeras och tolkas enligt svensk lag.

8.6.2

Tvist eller anspråk i anledning av denna Avsiktsf<irklaring, eller brott mot,
uppsägning av eller ogiltighet av denna, ska slutligt avgöras genom skiljedom
som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
("SCC").

8.6.3

Reglerna om Förenklat Skiljef<irfarande ska gälla, om inte see beslutar, efter
att hänsyn tagits till ärendets svårighetsgrad, det omtvistade beloppet och
andra omständigheter, att Skiljedomsreglerna ska användas. I det senare fallet,
ska see också besluta om skiljenämnden ska bestå aven eller tre skiljemän.

8.5.4

Skiljef<irfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige.

8.6.5

Parterna överenskommer att skiljef<irfarande som påkallats med hänvisning till
denna punkt (Tillälllplig lag och tvister) ska betraktas som Sekretessbelagd
Information och således hållas strikt konfidentiellt enligt punkten 8.1
(SeJ.Tetess). Sekretessåtagandet ska omfatta att skiljedomsf<irfarande har
inletts, all information som framkommer under f<irfarandet liksom beslut eller
skiljedom som meddelas i anledning av forfarandet. Information som omfattas
av detta sekretessåtagande får inte, i någon form, vidarebefordras till en
person utan et! skriftligt samtycke från den andra Parten. Part skall emellertid
inte var'a forhindrad att vidarebefordra sådan information om en Part enligt
fOrfattning, fOreskrift, myndighetsbeslut, etl noteringsavtal eller motsvarande
är skyldig att länma sådan information, varvid utlämnande Part åtar sig att
omedelbart underrätta den andra Parten därom samt tillse och utverka att
informationen så långt möjligt behandlas konfidentiellt hos mottagaren.

Denna Avsiktsf<irklaring har upprättats i två (2) original, varav Parterna tagit var sitt.

Railtest Nordic AB

~~~

Bombardier TranspOltation Sweden AB
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LETTER OF INTENT
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and
Stadier Altenrhein AG

regardi ng the de,·elopment and lise oftrain test facility
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This LETTER OF INTENT is entered inta on the tirst date wrinen above bem'en:
(I)

IRailTest Nordic AB]. Reg. Nr. 556929-3184. a limited liabilit)' company incorporated
under the la\\'5 of Sweden ("' RTl'i" ): and

(1)

Stadier Altenrhein AG. Reg, Nr. [CH-310.3.0-l2,351-1]. a limited lia bility company
incorporated under the la\\'s of Swit=erlalld (the ··MaDufacturer").
Each of RTN and the Manufacturer is hereinafter referred 10 individually as a "Party" and,

jointly. as the "Parties",

BACKGROUND
A,

RTN. a company based in the north ern S\\eden. has in March 2014 tinalized a feasibility
st ud)' regarding the development nf a complete test fac il ity for different forms of railway

equipmenr. trains and techllical de\elopment ortrack. infrastruclure and high voltage
equipment (the "Test Facili~''' ), The feasibility stud)' concluded that all prerequisites are
at han d for the del'elopment o f th e Test Facil it)'. With this background. RTN has entered
the next phase to make a more detailed design of the test facilit)' (the "Dewlopment").
The development. subje ct 10 financing and (if possible needed) governmental approval, is
estimated to re sult in a decisian to start the infrastructure project in order to finalize the
Test Facil it)' in 2017-20 18, The time period from the date hereof a nd until the estimated
finalization of the Test Faci lir)' is detined as the "De\'elopment Period" ,
B.

The trad. of th e: Test Faci lity is sevenry five (7S) km Il)l1g each way and with Joops at ballt
end s the total le ngth is hundred fifty (150) km. The Test Facil it)"s geographicallocation in
the cross path bem'een An'idsjaur and Jörn in non hern Sweden makes it. due to climatie
eondi tion s. the expel1ise and basic infrastrueture. we il suited for testillg jlurposes in eold
climate and high speed testin g. The Test facilit)' is un igue as it can be seetioned-off from
other traffk for exclusi\"e lise as a test [rack.

C.

The Manufacturer consistently \\·orks with impro\'ements and deve lopments of ilS
co mponents and equipment. The Manufaeturer has a need for co ld cl imat. testing of its
tra ins and other equipmem ( the ·-Equipmenf"). In light hereof. the manufacturer ha s

expressed its interest in the panicipatioll of the De velopment of the Test Facilit)' and the
use of the Test Facilit)' for testing of its Equipment and RTN has ex pressed its interest to
coo perate w ith the Manufacturer in the Devel opment of the Test Faci lit)' and to. alter the
finalizati on of the Test Faci lit)'. make it al ailab le to the Manuf:,cturer for ca Id climate and
high speed tes ti ng of the Manufaclllrer's Equipment.
D.

Th is lener of intem (the " LOr) is made 10 summarise the main fundamentals of the
understalld ing bet\\'een the P3I1ies as regards the
a) coo peratian in the Del'elopment o f the Test Faeili~' : and
b) the Manufaetu rers use of the Test Facilit)' alter the tinalization of the sa me.

!.

DEFINITIONS
"Development" is defined in the preamble above.
" Development Period" is defined in the preamble above.
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··Equipment'· is defined in the preamb le abol'e.
"Leose Agreemenf' is defined in Section 5.1.
"LO!" means this lener of inten!.
"Parties" is detined in the preamble abol·e.
"Person" means any indi,'idua1. legal entir)', govem mental authority, COU11 or any entil)'
ha\'ing lega l pel'sonality.

"Test

Facili~'"

is defined in the preamble abol'e.

2.

TEST FACILITY

2. 1

The- Pal1ies common yiew is that there is. with in the industTY. a large and increasing need
for equ ipment and cornpotlcn t testing in order to enslIre that slIch equipment can cape with

various en\' ironments and stresses. The purpose of th e Test Facility is to prov ide new and
eost effecti,'e opportunities for l11anu facture rs to can)' out time-consuming durability
testing. In addition. at the Test Facility 's tracKs. points, high-voltage systems and other
parts of the infrastructu re can be tested and developed without any ri sK of inrermpting
regular trame ,

2.2

In order 10 develop a Test Facility to a weil adapted, fron t edge testing f"cility. RTN has
il1\' ited a Ilumber ofmanufacturers and amongst th em the Manufactllr~r to panicipate in the
Deve lopment and build up of a Know-how centre with in the Test Facilit)'.

3.

TIME PLAN
T hi s is a pre lim inary time schedlI le:

4.
4. 1

2014

Design phase

2015

ProclIremenr and :;[art of construction

2016

Constru ction

2017

Constructioll com pleted and start of tests

1018

Full operat ion

COOPERATIOl' IN THE DEVELOPMENT PHASE
Föllowing the signing of this LOJ. the PartiC5 sha1! cooperate in the Dt'velopment of the

Test Facilit)'. In pa'ticula,.. the Vlallufacturer \\'ill
a) in a dia log form set out the specifics of the Man ufacturers requests as regards the
Test Facility:
b) have techn icians ",'ailable for meet ings, workshops and know-how management in
the Developmenl phase:
c)

act in good faith in order to safeguard th e other Parry 's legi timare interest pllrsuam

to th is LOI : and
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4.2

In pal1ieular. RTN will
d)

provide the Manufacturer. on an ongoing basis. with \\Tinen infonnation and updates on the del'e lopment of the work w ith the Test Facilit)' project:

e)

il1\'ite the Manufacturer ro pal1icipate in meetings. workshop, and know-holV
management in the Deyelopment phase:

t)

to the extent eom mercially a nd legally possible, take the Manufacturers reasonab le
in -put to accollnt

when fina lly deciding on the structure and specification of the

Test Facilit)':
g) act in good faith in order ro safeguard the other Party's legitimate interest purs uant
ro this LOI: and

5.

TESTING ACTIVITIES

5.1

After the fin alization of the Test Facility the Parties intention is to enter inta a binding
Iease agreement (the "Lease Agreemenf' ) II'h ie h sets out the tenns a nd eonditi ons for the
Manufaeturer 's use of the Test Facility for testing of its Equipment and RTN 's providing
of the Test Faci lit)' and thereto related serYiees 10 the Manufae turer.

5.2

The Manufacturer estimates that it II iII hal'e all aI'erage need to use the Test Facility
approximately 20 weeks per annum, For the avoidanee of doubt. the aforesaid estimation
shall not be binding UPOI1 the Manufacturer in whatsoe\'er respect.

5.3

It is ac kn owledged that the Manuf.eturer ' s entering inta the Lease Agreement is subject to
(i) there being an aotual need and read iness of Manufaeturer 10 use the Test Facility at that
time. ( ii) that the Test Facilit)' meets the req ui rements requested by the Manufacturer
(bearing in mind that RTN will consider in-put 1"0111 other Persons sueh as manufacturers,
sllbco ntraclOrs and pote ntial partners) and (iii) the Parties hal'ing agreed o n and entered

into a wrinen and duly executed Lease

Agreem~nt

setting. out the tenn s and conditions of

stl ch lease.

6.

CONT ACT PERSONS

6,1

The cOl11l11uni eati on between the Manufactllrer or its adl'iso rs. on the one ha nd. and RTN,
or its advisors. on the other hand. in connecti on with the cooperation set out in Section 4
sha ll be made to any of the followin g eDlllact perso ns or th. Parties:

ConTacr person(s) represeming the Manuracturer is/are:

Stadier Altenrhe in AG
Att,: Dr, Alois Starlinger
Mob: +4 1 79468 4590
EamaiJ: alois.starl inger@stadlerrail.com
Co ntaet person(s) represent ing R TN is/are:

Expo laris center
An,: Lennal1 Wallberg
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Mob: +46 703131 994
E-mail: lennalt@railteslllordic.com

7.

COOPERATION WITH OTHERS

7.1

As from the date hereofand for the duration orthe Development Period. RTN shall use its
best effoltS to build the Test Fac ility. It is acknowledged that RTN \\ iII negotiate with
other Persons. such as potential manufacturers, subeontracrars and panners in order to
obtain sufficient comfolt to decide on the construction of the Test Facility and also eOler
inta lener of intems. memorandum of understandings or similar agreements with such
Persons. Howel'er. RTN undeltakes (il to make the Test Facility, after its finalization,
available 10 the Manufacturer during at leasr the I1lllnber ofweeks per anm1ll1 estimated in
Section 5.2 and (ii) to Ilot negotiate or cooperate with any other manufacturer or partner in

away that restrains the Manufacturer ' s right under this LOJ.

7.2

As from the date hereof and for the duration of the Developmem Period, the Manufacturer
shall Ilol negotiate. cooperate or enter inta agreement. understanding or 3'Tallgement.

including (whethcr legally binding or not) any lener of intem, memorandum of
understanding or similar agreement. with any Person with plans to build a similar test
faeilitl' as our Test Facilii) without submining a prior \\Tinen notice to RTN.

8.

MISCELLANEOUS

8.1

Confillt:ntialit)'

8.1.1

Each Party undeltakes not to disclose any financial. technical or other infonnation that it
may from time to time recei\'e or obtain as a result of entering inta or performing its

obligations pursuant to this LOI or otherwise ",hich the disclosing Party has explicitly
marked as "confidential" - with the exception of:
a) information. which is generally kllOWIl or which becomes a matter of general
knowledge in a manner other than through a Party's breach of the provisions of this
LOI:
b) informati on, which the disclosi ng Party call pro\'e that il had possessed before he
receh'ed il from the other Party:

cl informati on. which the disclosi ng Party I'eceived or will receive Irom a Person
when such Paft)· do" not have a duty of secrecy to such Person:
dl infollnation that a Paft)' is I'equ ired to disclose by applicable la\\':
e) if such disclosllI'e has been consented to by the other Party in advance in writing:
or
8.1.2

In cases referred to bye). abo\e. a Party is not however entitled to reveal to any Person

that the same information has been reeeived Irom the other Palt)' pursuant to this LOJ.
8.1.3

Each Party agl'ees to enSUJ'e that its elllployees. board members and other representatives
do not discJose COllfidential In fo rmati on to Persons.
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8.1.4

Eaeh Party undertakes to adhere to the other Party's instruetions regarding handling
Confidential Infon11ation .

8.1.5

The Palties agree that RTN is entitled to diselose infonnation about the content of this
LOJ. bllt - fo r the avoidanee of doubt - no infon11ation as defined in elause 8.1.1 ,for its
partners and potential investors.

8.2

Terminatian
This LOI shall tenninate at the earlier of the following. dates (i) three (3) months after a
Party giving the other Party a notice oftennination. (ii) the date ofexecution afa Lease
Agreement. or (iii) at slleh other date as agreed between the Parties. However. Seetion I
(D~filli/iolls) . Section 8.1 (COIljldemiali/y). Sectian 8.3 (Allllow/cell/ems), th is
Seetion 8.2 (Tennilla/ion! . Sectian 8.5 (Lega/l .. Bil1dil1g Seetians) and Seetion 8.6
(Go ..eming Lcm al/(l Di.'pllles) shall sun·i,·e the tenninatian of this LOJ.

8.3

Anno uncements
The Parties shallliaise with eacil other prior 10 the issuance of press releases, public
annouIleements or other public relations acti\'ities with regard to this LOJ or the
Development contemplated hereby if slIch aCli\"it)' in\'olves information about the other

Party.
8.4

Costs
Each Party wi ll bear its costs and expens~!). including fees and other cxpellses relating to

its own personneL externa I adv isors. and the perfonnanee and cooperatian under this LOI
and an)' actions taken pursuant heJ'eto.
8.5

Legally Binding Seetians
Except for Sectian 8 (.\liscel/mwolls!, which shall be legall)' binding on the Parties, this
LOI shallnot be legally binding. Henee. neither Party shall have an obligation to fulfi l its
respeetive commitmel1lS under this LOlunless and lIntil the Lease Agreement has been
duly signed by each of the Parties and only to the extent the sa id eommitments have
express ly become a part of the signed Lease Agreement.

8.6

Governing Law and DisJlutes

8.6.1

This Agreement shall be gO\erned and construed in aceordanee with tlte laws ofSweden.
without giving regard to its principles of confli cts of la\\'5.

8.6.2

Any dispute. contro\'ersy or c1aim arising out of or in connection with this LOI, or the

breach. terminatian or im·alidiT) thereof. shall be finally settled byarbitration administered
by the Arbitratian Institllle of the Stockholm Chamber of Commerce (the "SCe'}
8.6.3

The Rules for Expedited Arbitrations sha ll app ly. uniess the SCC in its discretion
determines, raking inta aecount the complexity of the ease. the amount in dispute and other
circllmstances. that the Arbitration Rules shall apply. In the latter case, the SCC shall also
decide whether the Arbitral Tribunal shall be composed of one or three arbitrators.

8.6.4

The seat ofarbitration shal l be St. Gallen. Switzerland.
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8.6.5

The language to be lIsed in the arbitral proceedings shall be English, uniess the Parties
thereto agree otherwise.

8.6.6

The Parties undertake and agree that all arbitral proceedings conducted or initiated with
referenee to this Seetion 8.6 (Dispwes al/d Goremil/g Lm,') shall be deemed as
eonfidentiallnformation and henee be kept strietly eontidenlial pursuant 10 Section 8.1
(Cvl/fidel/tia/it)'). This eonfidentiality undenaking shall eover the faet that arbitration has
been initiated. all information disclosed in the course ofsuch arbitral proceedings, as weil
as an)' decis ion or award that is made or declared duri ng the proceedings. lnfomlation
cO\'ered by thi s confidentia lity underraking may not. in any fonn , be disclosed to a Person
without the prior \\'rinen consent of the other Party. This nOlwithstanding. a Party shall not
be prevented from disclosing such information in order to safeguard in the best possible
way slIch Party' s rights l'is·er-l'is the other Party in connection with the dispute. or if sllch a
right exists pursuant to a stat ute. a regulation. :1 decision by an authority, a stock exchange
contract or si In ilar.

This LOI has been signed in t\\'o (2) originals. of \\'hich the Parties have rceeived one eaeh.

RAILTEST NORD IC AB
,

-., ,

Stadier Altenrhein AG

\

~..:.! CL ~ J\~~
By:

{,<.... Ih . . .,;';J ... .<..L<- e/ i.

By: DI'. A/ois Sral'/illg~r

AB Transitio - Yttrande avseende Rail Test Nordie
AB Transitio är ett bolag som är samägt av 20 landsting/regioner. Bolagets
huvuduppgift är att på uppdrag av sina ägare anskaffa nya tåg och utveckla
befintliga så att den regionala tågtrafiken säkerställs och utvecklas.
Vid både anskaffning av nya tåg och upprustning/ ombyggnationer av befintliga
så är det av stor vikt att man kan genomföra tester och verifieringar på ett
systematiskt sätt både avseende sommar- och vintertester samt andra
elforderliga tester. Att genomföra detta på särskilda anpassa9,e testbanor är
idag en mycket stor bristvara. Att branschen kan ges en sådan möjlighet i
framtiden kommer att över tid medföra bättre funktionalitet och kvalitet på
tågen. För närvarande genomför tågleverantörerna och företag som
upprustar/bygger om tåg ofta detta på ordinarie bandelar, med de stora
begränsningar i tillgången och andra hänsyn som måste beaktas när man ska
samsas med ordinarie person- och godstrafik. En testbana motsvarande Rail
Test Nordic skulle på många sätt möjliggöra att kvalitet och funktion kan testas
och verifieras i en mer omfattande skala än idag, och skapa väsentligt bättre
förutsättningar att minimera s. k "barnsjukdomar" på tågen när de väl sätts i
trafik med resenärer. Vår roll såsom tågköpare skulle förbättras betydligt då
funktions- och kravspecifikationer vid upphandlingar kan verifieras och följas
upp.

Vd
AB Transitio

- ------- - -

Dro ttn ingg~tan

92. 6 tl'.

lll 36 Stockholm
+46 (oli! son :560 3D
WW\,'. t l'i.l nsitil).St'

info«;·transitio.sr

~ "liliiii TRANSPORT

OHh.n'

... STYRELSEN

20 15·03·10

~-

l o.:l lnlU I.~a>rui I[~;'[Il<iHI;<:.cnm

/{aH Tes[ Nord ie A B
'il/WW. Lil le~tnördic.com

Testanläggning för järnvägsteknik
!<a i I Test Nordie AB presemcmdc sin pmj,ckl.e r~dc anlJlggfling ror
'f'ransportstyrclsen den 12:c jamlrui 20 IS ClCI1 dlc rfrA!!~do::
Trnnsportstyrelsens uppfaUrlillg 0111 sll1J1ggoingell.
Anläggningen lir ell 75 km tån!! le~ lballa som slcll lllveckllls på del befintliga
sp fet mellan Arvidsj aur och Jörn. Tanklm m~d bamm lir IIU, kunna provII
och lltveckla jä(l\\' lIg~LnrllS '.nillgjJr. tås, spår, i nfm~1mktllr octl
h(jg$p~minw: uuuslJli tlgar. Pro ..' ~kJl blir kunna genomlöroUj lan IIU slöra
eller störas av atItlLIJllruli k . Vintertid kommer mM au kUII11l1 erbjuda
klimatJ'örhllllxmdell SOI'llI II1 nt~ \lamr dc svAn! t1lrhållDnde:o wm fordon ska
klllfHtClr au få trafikera i. Sverige Ular} rcstriUiom:r. Deua krlivs enl igt EU ;s
tekniska spec ifikationer j~r drilMwfllpulibi l,itet aVSl;cndc lok och
passagerarfordon (EU nr [302120[ 4).

v1tnder sig huvudsakligen lilI tilh'erkHre a\' jiim\'iigsf.:Jrdon oc·h
komponenter ilir euroJlc.isk j ilmvilllSllldustri,

J\-1SI1

TTIIoflsjJOrtstyrelsen ser pMLlivl på LlU en sådan

wstblln~

f6rverkligas, Om
i nwd i~kt vintcrkl [mat sA
'ommer ilirlloppnings"i. tiden !lir aU Ihrdoncn Skll lä ett ~I utligt
godkll11nanrlc alt f~klwrtas och ~ ltim ingar p. järnvägstrafiken vintertid att

1m verk:ue av t.ex. lordon kan gcnnm flirn prlW
reduccras.

----~ -...

.J.'nvM.'gruppsn

Stockholm 2014-11 -07
Utkast 2014-11-07

RAll TEST NORDIC - utlåtande från
kompetenscentret KTH lärnvägsgruppen
KTH Järnvägsgruppen är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med mer än 25
års erfarenhet. Den består idag av åtta forskargrupper som var och en representerar
ett eller flera ämnesområden och som tillsammans i princip omfattar alla
kompetenser inom järnvägsområdet. Genom åren har KTH Järnvägsgruppen
strävat efter att förbättra järnvägen och har varit delaktig i omfattande
konceptstudier, som t.ex. Effektiva Godståg och Gröna Tåget. Alla dessa projekt
syftar till att effektivisera järnvägstransporter och öka järnvägens konkurrenskraft
jämfört med andra transportmedeL KTH Järnvägsgruppen stöds för närvarande av
Traflkverket, Bombardier, SJ, SLL, Sweco och Interfleet.
Rall Test Nordic (RTN, www.mcleadtest.se) syftar till att etablera en teststräcka
genom att rusta upp tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. Om projektet
förverkligas kan olika fullskalctester genomföras, i både vinter- och sommarklimat, i
forskningssyfte eller för t ex godkännandeprov för nya fordon. Inom KTH
J ärnvägsgruppen välkomnar vi en sådan testanläggning. Den skulle bidra till att
förbättra kvaliten och möjligheten till verifiering i våra projekt både vad gäller spår
och fordon. Teststräckan skulle komma väl till användning i EUs nya
forskningsprogram SHIFT2RAIL. För att bli användbar måste testbanan förses
med nödvändig organisation och infrastruktur för testverksamheten i form av
personal,
verkstad,
testfordon,
provningsutrustning,
instrumentering,
datainsamlingsutrustning, transportmöjligheter och service genom en långsiktig
hållbar finansiering. KTH Järnvägsgruppen kan bidra med ideer men inte
ekonomiskt förutom i enskilda projekt.

Sebastian Stichel
Föreståndare KTH Järnvägsgruppen

Royal Institute of Technology
KTH Teknikringen 8, SE- laO 44 Stockholm. Phone: +468-7907603. Fax: +468-7907629. E-mall: stlchel@.kth ,se
Pg No : 1 56 53-9. 9g No : 895-9223 . VAT reglstratlon No : SE202100305401. www.kth.sefakulteter/centra/jarnvag
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JVTe Järnvägs tekniskt centrum vid LTU
Oet järnvägstekniska centrat JVTC vid Luleå tekniska universitet är ett kompetenscentrum med fokus
på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektom. JVTC erbjuder en plattform for effektiva
gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, foretag och myndigheter. Inom JVTC arbetar i
dagsläget ca 25 forskare inom ett 3D-tal forskningsprojekt med frågor kring drift och underhåll for
järnvägssektom, nationellt och internationellt. Järnvägsprojekten spänner över allt fiin

produktutvecklingsmetoder till framtagandet av mätsystem for inspektioner och tillståndsövervakning,
IT-baserade beslutsstödsystem och optimering av driftsäkerhet och livscykelkostnader. Avdelningen for
drift och underhåll vid LTU som driver JVTC har under åren etablerat sig på den inhemska och
europeiska marknaden for forskning och utveckling och har framgångsrikt byggt upp en forskningsmiljö
och infrastruktur for tester av underhållsystem for järnvägen. JVTC har tillsammans med sina partners
byggt upp en fysisk infrastruktur for realtidsmätning av tex. spårkrafter och hjulprofiler i det befintliga
järnvägsnätet. JVTC samarbetar också med KTH's och Chalmers järnvägsforskning och bygger också
upp ett samarbete med den norska motsvarigheten i Narvik där den gemensamma nämnaren är LKAB's
malmtransporter.

JVTC och Rall Test Nordic
En etablering aven teststräcka for tåg i vinterklimat likt den som presenterats av Rail Test Nordic
(RTN) skulle vara ett mycket välkommet inslag i den järnvägstekni,ka forskningsmiljön som finns i
Sverige och Europa. Teststräckan skulle erbjuda nya möjligheter for JVTC och andra forskningsenheter
i EU och övriga världen att bedriva forskning kring järnvägsfordon i vinter- och sommarklimat.
Teststräekan skulle även möjliggöra vintcrtester av andra typer av komponenter i själva infrastrukturen

som tex. järnvägsväxlar etc .. Ett forverkligande aven teststräcka välkomnas av JVTC's och skulle
ytterligare stärka Sveriges och EU's möjligheter att bedriva järnvägsforskning i världsklass.
Med vänlig hälsning,

.~2====-

"iCiatti Rantatalo

Samordnare forsknings och innovation JVTC

~~~\~~
Veronica Jägare
Bitr. Verksamhetsledare JVTC

Dr. Mani R :mr3u!o, Slmordnarc fonkning'> och innovation, JVTC
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RAlL TEST NORDIC - utlåtande från kompetenscentret CHARMEC
Chalmers Järnvägsmekanik. CHARMEC (CHAlmers Railway MEChanics) är ett
nationellt kompetenscentrum i järnvägsmekanik som inrättades 1995. CHARMEC stöds av
Chalmers och Trafikverket och av elva industriintressenter. CHARMECs forskning syftar
till att minska järnvägens kostnader för produktion, miljö, drift och underhåll samtidigt
som säkerheten, tillförlitligheten och tmnsportkvaliteten förbättras. För närvarande pågår
cirka 25 forslmingsprojekt inom CHARMEC, se www.chalmers.se/charmec.
Rail Test Nordic (RTN, www.mcleadtest.se) syftar till att etablera en teststräcka genom att
rusta upp tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. Om projektet förverkligas kan olika
fullskaletester genomföras, i både vinter- och sommarklimat, i forskningssyfte eller för t ex
godkännandeprov för nya fordon. Inom CHARMEC välkomnar vi en sådan
testanläggning. Den skulle bidra till att förbättra kvaliten och möjligheten till verifiering i
våra projekt både vad gäller spår och fordon. Teststräclcan skulle komma väl till
användning i EUs nya forskningsprogram SHIFT2RA1L. För att bli användbar måste
testbanan förses med nödvändig organisation och infrastruktur för testverksamheten i
form av personal, verkstad, testfordon, provningsutrustning, instrumentering,
datainsamlingsutrustning, transportmöjligheter och service genom en långsiktigt hållbar
finansiering. CHARMEC kan bidra med ideer men inte ekonomiskt förutom i enskilda
projekt.

Anders Ekberg
Föreståndare för kompetenscentret CHARMEC

Chalmers tekniska högskola AB
41296 GÖTEBORG
Org m 556479-5 598

Tillämpad mekanik Telefon 03 I -772 34 80 Elektronisk post
Hörsalsvägen 7B
anders.ekberg@chalmers.se

Norrtåg AB Yttrande avseende Rail Test Nordie
o

Norrtåg AB är ett bolag som ägs av fyra regioner/landsting i norra Sverige.
Bolagets uppgift är att via en operatör bedriva regional dagtågstrafik i
Norrland. Bolaget tillhandahåller tågfordon och verkstad och jobbar aktivt
får en tillfredställande infrastruktur och utvecklingen av tågsystemet. De
fordon som bolaget tillhandhåller är anskaffade via det gemensamt ägda
bolaget AB Transitio.
För att säkerställa en pålitlig och får resenären attraktiv kollektivtrafik krävs
väl fungerade tåg. Det är därfor av stor vikt att både sommar och vinter tester
kan genomforas systematisk vid både anskaffning och upprustning. En
testbana motsvarande Rai! Test Nordie skulle möjliggöra en särskild
anpassad bana för test och verifiering av kvalitet och funktion på tågen. Ett
behov som är stort i dag då det råder brist på anpassade testbanor. Att
branschen kan ges en sådan möj lighet i framtiden kommer att innebära att
fårutsättningarna ökar för att minimera de s k barnsjukdomar som finns när
tågen sätts i trafik med resenärer.
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Rail test Nordic
lars-Åke Tjernström

Vanahe im

anmält organ för fordon - Yttrande rörande testbana Ra il Test Nord ic

Som onmalt organ pa fordon sö styrs vi av kraven i de sameuropeisk reglerna för fordonsgodkannande
och kraven i de Tekniska Specifikationerna för Dri[tskompotibilitet (TSD) handlar ofta om att verifiera
kraven genom statiska eller dynamiska prav.
Det är här Roi! Test Nordic kommer in . Att kunna genomfara sö star de! av provningen som möjligt vid
ett tillfälle under goda och repeterbara forllällanden med beprövode metoder skulle innebära stora
potentiella vinster for slutkunden i pengar men kanske framst i tid.
Pö en testbana där mon kan byggo upp normativa system för tester skulle p6 många sätt öka kvaliteten i
de verifikationer som genomfars. Detta ar något som vi pö Vanaheim är särskilt oktsamma p6.
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Håkan Johansson, V
Gävle 2014-05-08

Billlgn till kommunstyrelsens I'rolokoIl2014-0S-0S § 9S.

Arvidsjaurs kommuns yttrande över planerad tågtestbana mellan Jörn och
Arvidsjaur
Arvidsjaurs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över fårsl aget till tågtestbana mellan
Jöm och Arvidsjaur, på den så kallade tvärbanan. Bakom projektet står fåretaget Rail Test
Nordic där arbetet med projektet leds av Lars-Åke Tjernström. Som underlag får yttrandet har
kommunen tagit del av den fårstudie som finansierats av Vinnova. Kommunstyrelsen och
ledande tjänstemän inom kommunen har dessutom genom löpande information från Rail Test
Nordic klIImat fålj a projektets fOltskridande.
Den fårstudie som genomförts visar att den fåreslagna testbanan får spårbunden teknik skulle
kunna bli bärkraftig mot bakgrund av att marknaden uttryckt ett stort behov av den fåreslagna
verksamheten. Sammantaget innebär uppmstningen av banan investeringar på i storleksordningen I miljard sek.
Arvidsjaurs kommun ser positivt på fårslaget att inrätta en tågtestbana mellan Arvidsjaur och
Jörn. Nälingslivet i kommunen består till stor del av fåretag som på olika sätt arbetar med
testverksamhet, då främst relaterat till bilindustrin. Mot bakgmnd av detta har kommunen
redan tidigare tagit ställning får att näringslivet i kommunen bör fortsätta att utvecklas med
inriktning på verksamheter som arbetar med olika former av test. I kommunen finns kunskap
och erfarenhet av testverksamhet samt en infrastruktur med god kapacitet vad gäller hotell,
flygtransporter, restauranger, affärer, mm. En upprustning av tvärbanan mellan Jörn och
Arvidsjaur skulle dessutom, vid behov, skapa möjligheter att leda om annan tågtrafik till
denna bana. Även detta ser kommunen som viktigt med tanke på transportmöjligheterna inom
regionen.
Ett projekt med investeringar i den storleksordning som detta handlar om är naturligtvis av
stOlt värde inte bara får Arvidsj aurs kommun utan även får regionen i övrigt. Kommunen
ställer sig positiv till den fåreslaga tågtestbanan mellan Arvidsjaur och Jörn och konuner med
stort intresse att fålja det fortsatta arbetet från fårstudie till färdigställd testbana.
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Power of Attorney

KNOW ALL MEN BY THIS PRESENT THAT WE, China Railway Group Limited,

a company incorporated and registered under the laws of the People's Republic of China,
having its principal business office at No.' Xinghuo Road, Fengtai District, Beiiing.
China do hereby appoint and authorize Mr. Liu Chunyan (Passport No. POI688861), Vice

President of China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd., one of our
subsidiaries, as our true and lawful attorney for us and in our name, place and stead, to do
the following acts and things, jointly and each of them severally, in connection with the
Rail Test Nordie Faci lities in Sweden:
(I) Contacts and Negotiations with the Authorities, Companies, Staft' of the Sweden Side.
(2) Signing the Memorandum of Understanding related to the Project.

This Power of Attorney shall be valid for one year from the day and year tirst written
below.
IN WITNESS WHEREOF, the company has caused this Power of Attorney to be executed
in the name of the company by the Legal Representative Mr. Li Changjin, to be affixed
hereto on December 30,2014.

(;hiit.4S.!!l!!:~~"IUP Limited

CHINA DEVELOPMENT BANK CO RPORATI ON

Private and Confidential
Date: Jan. 15th, 2015
To: China Railway Engineering Consulting Group Ca., Ltd

Letter of Intent
Dear Sir/Madam,
Thank you for your letter dated Jan. I 5th. 2015 inviting China Development Bank to submit its
letter of intent with regard to providing a credit facil ity to finance Nordic Railway Test Project
( "the Project") to be undertaken by China Railway Engineering Consulting Group Ca .. Ltd
Accordingly, as we learn more about the Project and the overall financing scheme, we will
consider providing financing for the Project, subject to a munber of conditions, including,
without limitation to, the following: (I) completion of our legal, technical and financial Due
Diligence; (2) terms alld conditions of financing, including security arrangements, to allT
satisfaction; (3) approval of the financing by relevant Sweden and where applicable, the
Chinese regulatory authorities; (4) approval of the financing by our credit committee; (5)
conclusian of satisfactory loan documentation.
This letter will remain valid for 12 months since the date of issue. It is not intcnded to be and
should not be construed as an offer to provide financing or a document with legally binding
effect. It may not be relied upon or enforced by you and any person in any cour! or tribunal.
This Letter shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the People's
Republic of China.
Yours faithfully,
For and 011 behaJf of
China Development Bank Corporation

Wu Jiang
General Manager of Qinghai Branch

Addl'ess: No. 2 Kunlun Road, Xining,Qinghai
rel: 0971·8828059

Fax:0971·8828010

RaH Test Nordic
Jörn - Arvidsjaur
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Kalkyl
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Förutsättningar töt" denna kalkyl
Generellt är det svårt alt bedöma kostnader för byggande av järnväg då t.ex. markförhållanden är svåra alt bedöma, även kotlukturen kan förändras
och med den tillgången på entreprenörer, som exempel kan nämnas elektrifieringen tiK Piteå hamn där anbuden låg på 10 miljoner som lägst
och 23 miljoner som högst.
Som underlag till denna kalkyl ligger pnser per meter från senaste entreprenaderna åt Trafikverket och uppvisar dätför stora spann vilket är relevant.
60k9 räl med betongslipers, stax 25 ton, övrig anläggning dimensionerad för STH 249

km'"

RödmaJkerade antal är svårbedömda och bör därför ifyllas efter besiktning av sträckan
I kalkylen ingår banmatning där kraftmalning av 16kV, 16Hz köps av TrafikveJket om delta är möjligt för lägsta pris, och högsta pris inräknar
byggandet aven enklare omformarstation, man bör tillse alt elt antal malningar av olika systemspänning och frekvens finns alt tillgå.
Osäkerhet i förutsättningar är ca 20-30%
(Rev E 150316, Ecodukter samt Geoteknik inkalkylerad)
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rifrskostnader av olika slag tester (RTN-tjänster)
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Antal anställda (helår)
Personalkostnader mm (35 OOO/mån + 54%)
Administration, organisation mm
Utbildning utrustning mm
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Inköp externa entreprenörer, tillfällig personal, mm
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Sammanfattning Förstudie
Testbana för tåg, komponenteter och infrastruktur
Det finns ett stort behov från tågtillverkaref inköpare av tåg att testa tåg i samband med leverans. Även i
samband med utveckling av komponenter, delsystem och kompletta behov finns det testbehov. Det finns ett
antal testbanor i Europa. Dessa är hårt belagda. Testverksamheten bedöms öka med upp till 50 % de
närmaste åren framförallt på grund av ett annat sätt att upphandla tåg och att det kommer fler nya
bestämmelser och krav som måste verifieras. Detta gör att det måste skapas fler testbanor i Europa.
Det finns också behov av att utveckla normer och teststandards för att testa dynamiskt, dvs. köra med tåget, i
vinterklimat. Idag finns det inga bra normer att hänvisa till när man skall köpa tåg för vinterbruk. Det finns ingen
'estbana i Europa där man kan utföra dynamiska vintertester. I det avseendet blir testbanan unik i Europa
För att utveckla järnvägssystemet mot ett hållbart och energieffektivt transportsätt behövs testbäddar för att
testa och utveckla teknik för effektiv energiförsörjning, energiåterföring och effektreglering, På en testbana går
det att utföra tester som inte är möjliga i normal trafik. Ett sådant exempel är kontaktledningsproblematik där
' 'iga gnistströmmar skapar många problem som inte går testa i normal trafik utan att skapa störningar. Vi
..Jmmer att kunna provocera utrustning och tåg för en mängd möjliga elsystem och kommunikations
situationer.
Sverige, och även andra länder går mot högre hastigheter på järnvägarna. I Sverige beslutade man nyligen om
en ny stambana som skall vara av hög hastighets typ. Det finns ingen testbana i Europa idag där man kan köra
250 kmfh och mer.
Tvärbanan Jörn-Arvidsjaur passar mycket bra för att skapa en testbana som fyller dessa behov:
Tvärbanan finns och är värderad till 4 000 Mkr. I nuvarande skick. Och är inte använd sen 1990.
Det finns naturligt en väldigt rak sträcka på 32 km mellan Jörn och Glommersträsk. Den passar mycket
bra till en höghastighetssträcka
Totalt är sträckan lång, 75 km. Det går utmärkt att testa parallellt på två olika sträckor, dels
Glommersträsk-Arvidsjaur och dels JÖrn-Glommersträsk.
Det finns bra vinterförhållande för vintertester kompletterat med tester hela året under alla förhållanden
Jstnaderna för att rusta banan till en testbana bedöms att ligga i spannet 1 200-1 400 Mkr.
Om man får en nationell finansiering och EU medel på detta kan man investera resterande delar ca 600 Mkr.
på regional och privat basis i verkstäder, klimathall och andra kostnader som krävs i form av testutrustningar
innan man är i full drift.
;:,amhällsekonomiskt innebär byggandet 360 Mkr i direkta och indirekta skatter på material och 1250
årsarbeten .. När anläggningen har full drift ger det årligen ca 60 Mkr i årliga skatteintäkter via de 300 personer
som får helårsarbeten .

LarS-Åke Tjernström
Rail Test Nordic
Skellefteå
2015-03-20

Telefon : +46 (0)70 651 9406
E-mail: larsake@railtestnordic .com

www.railtestnordic.com

Rail Test Nordic workshop i Skellefteå 1 april
Närvarande
Lorents Burman, Kommunalråd Skellefteå kommun
Monica Widman Lundmark, Kommunalråd Skellefteå kommun
Lars-Åke Tjernström, VD Rail Test Nordic
Lennart Wallberg, Rail Test Nordic
Anja Palm, Näringslivsutvecklare Skellefteå kommun
Tomas MörtselI, Vice ordförande Region Västerbotten
Kennet Johansson, Enhetschef Regional Tillväxt, Länsstyrelsen Västerbotten
Lotta Åman, Kommunalråd Arvidsjaur kommun
Stina Johansson, Näringslivschef Arvidsjaur kommun
Bo Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten - Enheten för tillväxt och infrastruktur
Börje Svanborg, Business Sweden

Anteckningar frön diskussionen
Utgångspunkt för diskussionen var följande frågor:
o

Snabbt hitta finansiering för att komma igång med projekteringen, ca 15 miljoner kr.

o

Vad behöver göras närmaste tiden?

Lorents vill försäkra sig om att de ekonomiska kalkylerna inte är underskattade. Lars-Åke redogör för
hur två konsultbyråer räknat utifrån Trafikverkets egna siffror med sträckan mellan Boden och
Morjärv som kostnadsexempel. Det som konsulterna lyfter som en osäkerhetsfaktor är kostnaden för
signalsystemet.
I Arvidsjaur har projektet fullt stöd från både kommun och näringsliv. Dock viktigt att samebyarna är
med i processen.
Lorents försäkrar att Stefan Löfven, Sven-Erik Bucht och Mikael Damberg är väl insatta i frågan.
Damberg har hänvisat att fortsatt dialog bör föras med Infrastrukturministern Anna Johansson.
Skellefteå kommun får i uppdrag att så snart som möjligt bjuda in Anna Johansson till en diskussion i
Skellefteå.
Tidsplanen är aggressiv. Miljökonsekvensbeskrivning och den "stora" finansieringsutredning bör
omgående startas. Därför är det av stort värde att regionerna visar med handling att intresset för
testbanan är stort och prioriterat innan vi möter regeringsföreträdare senare i vår.
Det är ett viktigt symbolvärde om regionen kan ta beslut om en del av finansieringen för att sedan
sätta press på Näringsdepartementet att ta stafettpinnen för ytterligare finansiering. Realistiskt
skulle vara att snabbt få ihop ca 3-5 miljoner av de första 15 miljonerna i regionen. Länsstyrelsen i
Västerbotten kan möjligen bidra med 1-2 miljoner. Länsstyrelsen och Region Västerbotten kan inte
finansiera mer än max 50 % tillsammans. Övrig finansiering behöver komma från annat håll.
Vid tillfälle senast i maj borde Anna Johansson även träffa Staedler och Bombardier, de företag som
skrivit på LOI om att nyttja banan när den är färdig. Bombardier har personal i Sverige och kan
troligtvis delta på ett möte med kort varsel.

Utm aningen är densamma på europeisk nivå som i Sverige, dvs. dåliga t estmöjligheter och höga
kostnade r när det inte fungerar. Frågan borde lyftas på EU-nivå och söka pengar där. Mötet är
överens att EU borde ta en del av fin ansieringen. Det finns en förstudie kring förutsättningarna för
finansieringsmöjligheter i olika EU-utlysningar, t ex Shift-to-rail. North Sweden Office borde involveras
snara st för att undersöka vilka andra möjlighete r till finansiering som finns på EU-nivå.
Det finns fortfarande ett stort behov av att informera om projektet regionalt. Va rje organisati on bör
fund era på vilka forum och interna möten de har som är lämpliga och bjuda in RTN för att berätta om
arbetet.
Aktivitetsplan
1 De regionala företrädarna försöker hitta initiala resurse r för att minimera tidsspillan kring en MKB
och Finansierin gs utredning. Anja Palm koordinerar detta så sna rt som möjligt. Klart sista april.
2 RTN fortsätter bearbeta Trafikverket och Tågti llverka rbran schen i syfte att möta Näringsmini ster
och ev. regeringen.
3 Monica Widman Lundmark tar omedelbar kontakt med Anna Johansso n för ett möte och dialog
kring Te stbanan här i Skellefteå eller Stockholm, där de regionala parter som deltagit denna dag
också medverkar. Mötet bör ske så snart som möjligt.

