
  

Analysguiden 
8 november 2022 

 
1 

 

UPPDRAGSANALYS 

Avyttrar Riksterminalen i 
Sigtuna för 500 mkr 
Slutför avyttringen under Q3 
För	perioden	januari-september	rapporterar	Train	Alliance	intäkter	på	
239	 mkr	 varav	 116	 mkr	 i	 realisationsresultat	 från	 försäljningen	 av	
Riksterminalen.	Rörelseresultatet	steg	till	113	mkr	jämfört	med	11	mkr	
under	samma	period	2021.	Det	justerade	substansvärdet	ökade	till	132	
kr	per	aktie	att	 jämföra	med	68	kr	vid	årsskiftet.	Efter	avyttringen	av	
Riksterminalen	 kommer	 Train	 Alliance	 att	 stanna	 kvar	 som	
infrastrukturförvaltare	 på	 ett	 25-årigt	 kontrakt.	 Under	 perioden	
tecknades	 även	 ett	 avtal	 med	 Göteborgs	 Hamn	 kring	 en	
järnvägsansluten	 inlandsterminal	 i	 Sigtuna	 med	 direktkoppling	 till	
hamnen	i	Göteborg.	Man	tecknade	även	ett	25-årigt	hyreskontrakt	med	
Siemens	Mobility	där	Train	Alliance	ska	projektera	och	leverera	en	ny	
modern	lokverkstad	i	Hallsberg.	Med	de	nya	etableringsorterna	Malmö	
och	Borlänge	 arbetar	 bolaget	 även	med	 att	 göra	 sitt	 linjenät	 i	 landet	
alltmer	komplett.		

Försäljningen föranleder höjd riktkurs 
Train	 Alliance	 är	 en	 komplett	 anläggningspartner	 åt	 järnvägsnära	
verksamheter	 med	 2	 miljoner	 kvm	 strategiskt	 placerad	 mark.	
Verksamheten	 omfattar	 att	 förvärva	 och	 utveckla	mark,	 att	 göra	 den	
järnvägsklar,	samt	att	 tillsammans	med	kunder	etablera	anläggningar	
för	underhåll	och	logistik	av	tåg	och	järnvägsinfrastruktur.	Avyttringen	
av	Riksterminalen	i	Sigtuna	till	Polar	Structure	för	500	mkr	medför	att	
bolaget	nu	går	in	i	ett	nytt	skede	där	det	förädlingsarbete	man	driver	på	
allvar	börjar	visa	resultat.	Vi	höjer	vår	riktkurs	för	Train	Alliance	till	132	
kr	 (tidigare	 128)	 vilket	 är	 i	 linje	 med	 det	 justerade	 substansvärde	
bolaget	nu	rapporterar.		

250 miljarder till järnvägen de kommande 10 åren 
Det	 råder	kapacitetsbrist	på	den	 svenska	 järnvägen	och	 flera	aktörer	
investerar	 miljarder	 i	 nya	 fordonsanskaffningar.	 Både	 resandet	 och	
transporter	med	järnväg	väntas	öka	med	40–50%	fram	till	2040.	För	att	
uppnå	 dessa	 ökningar	 kommer	 investeringar	 att	 krävas	 i	 både	 lok,	
vagnar,	spår	men	även	anläggningar	 för	att	sköta	service	av	dessa	då	
underhåll	 är	 avgörande	 om	 man	 ska	 uppnå	 en	 hög	 effektivitet	 i	
järnvägsnätet.	Från	regeringshåll	har	man	under	2018	beslutat	om	en	
10-årig	nationell	 transportplan	som	innebär	 järnvägsinvesteringar	på	
uppemot	 SEK	 250	 miljarder	 i	 både	 underhåll	 men	 även	 nya	
investeringar.	 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2020 2021 2022p 2023p

Omsättning 162 140 235 208

EBITDA 36 28 122 50

EBITA 28 20 114 42

Resultat f. skatt 20 12 111 35

Nettoresultat 17 9 89 28

VPA, justerad 0,95 kr 0,35 kr 3,37 kr 1,06 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 1,00 kr 0,30 kr

Omsättningstillväxt 129% -14% 68% -11%

EBITDA-marginal 22,1% 20,3% 52,0% 24,0%

EBITA-marginal 17,3% 14,6% 48,6% 20,2%

Nettoskuld/eget kap. 0,2 0,0 0,0 0,1

Nettoskuld/EBITDA 4,2 2,0 0,5 2,4

P/E-tal n/a n/a 25,6 81,2

EV/EBIT 1,2 1,6 0,3 0,8

EV/omsättning 0,2 0,2 0,1 0,2

Direktavkastning 0,0% 0,0% 1,2% 0,3%
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Operationell uppdatering 

Avyttring av Riksterminalen ger rekordresultat 
Train	 Alliance	 levererade	 ett	 rekordhögt	 rörelseresultat	 på	 113	mkr	
under	 perioden	 januari-september	 2022.	 Detta	 uppnåddes	 med	
intäkterna	från	försäljningen	av	Rikskombiterminalen	i	Sigtuna	för	500	
mkr,	 vilket	 visar	 att	 bolagets	 förädlingsarbete	 börjar	 visa	 tydliga	
resultat.	Försäljningen	medförde	en	reavinst	på	66	mkr	under	Q2	och	
ytterligare	50	mkr	när	affären	slutfördes	under	Q3.	Vidare	 tecknades	
under	 perioden	 ett	 samarbetsavtal	med	Göteborgs	Hamn	och	 ett	 25-
årigt	 hyreskontrakt	 på	 en	 ny	 modern	 lokverkstad	 med	 Siemens	
Mobility.	Med	arbetet	på	de	nya	etableringsorterna	Malmö	och	Borlänge	
fortsätter	Train	Alliances	arbete	med	att	skapa	ett	linjenät	av	moderna	
verkstäder	för	godstrafiken	från	norr	till	söder.	Parallellt	med	sina	egna	
projekt	arbetar	man	även	med	utformningen	av	 järnvägsanslutningar	
till	ett	logistikkoncept	och	större	industrisatsningar	i	Norrland.			

Avyttrar Riksterminalen i Sigtuna för 500 mkr 
Train	 Alliance	 meddelade	 i	 juni	 att	 man	 avyttrar	 Riksterminalen	 i	
Sigtuna	 för	500	mkr.	Köpare	är	Polar	Structure	AB:s	hållbarhets-	och	
infrastrukturbolag.	 Tillträde	 och	 likvid	har	 skett	 successivt	 under	H2	
efterhand	som	nytt	ägartillstånd	beviljas	och	registrerats.	Sedan	Train	
Alliance	förvärvade	Riksterminalen	har	man	förädlat	denna	genom	att	
framtidssäkra	 till	 nästa	 generations	 järnväg.	 Man	 har	 uppgraderat	
förutsättningarna	 kapacitetsmässigt	 för	 omflytt	 av	 gods	 från	 väg	 till	
järnväg,	 samt	 uppgraderat	 till	 den	 nya	 förestående	 europeiska	
längdstandarden	 1000	meter.	 I	 affären	med	 Polar	 Structure	 kommer	
Train	 Alliance	 att	 stanna	 kvar	 som	 infrastrukturutvecklare	 och	
infrastrukturförvaltare	 på	 ett	 25-årigt	 förvaltningskontrakt.	 Affären	
frigör	 kapital	 för	 bolaget	 som	 kommer	 att	 investeras	 i	 ny	 mark	 och	
förädlingsobjekt	 för	 järnvägen.	Man	 får	även	en	årligt	återkommande	
förvaltningsintäkt	för	sin	roll	som	anläggnings-	och	utvecklingspartner.	

Samarbetsavtal med Göteborgs Hamn 
Train	Alliance	har	 ingått	ett	samarbetsavtal	med	Göteborgs	Hamn	för	
att	utvärdera	möjligheterna	för	en	 järnvägsansluten	inlandsterminal	 i	
Sigtuna	med	direktkoppling	till	hamnen	i	Göteborg.	Detta	är	ett	viktigt	
steg	 för	 att	 kunna	 köra	 gods	 klimatsmart	 till	 och	 från	
Stockholmsområdet,	och	i	linje	med	EU-projektet	Shift2Rail.	Man	avser	
här	att	kunna	hantera	transport	och	omlastning	av	trailers,	containrar	
och	fordon.		

	

	  

Rekordhögt rörelseresultat 2022 
Redovisat rörelseresultat per kvartal, mkr 

	
Källa: Bolaget. 

Markområden till yta 
Train Alliances markområden på 2 miljoner kvm efter läge 

	
Källa: Bolaget.  

Markområden efter värde 
Train Alliances markområdens fördelning efter värde 

	
Källa: Bolaget.. 
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Siemens Mobility tecknar 25-årigt hyresavtal 
Siemens	Mobility	tecknade	under	Q2	ett	25-årigt	hyresavtal	med	Train	
Alliance	 på	 en	 modern	 lokverkstad	 i	 Sverige.	 Denna	 kommer	 att	
projekteras	och	uppföras	 i	Hallsberg.	Under	H2	kommer	verkstadens	
storlek	 och	 slutliga	 hyresnivå	 att	 avtalas.	 Från	 Train	 Alliances	 sida	
menar	man	att	detta	stärker	de	slutsatser	om	marken	i	Hallsberg	som	
man	gjorde	en	gång	i	tiden.		

Ett alltmer komplett linjenät från norr till söder 
Train	Alliance	har	som	affärsidé	att	 långsiktigt	utveckla	moderna	och	
effektiva	produktionsanläggningar	för	järnverksrelaterad	verksamhet.	
Man	 arbetar	 nära	 operatörer	 och	 hyresgäster	 för	 att	 tillhandahålla	
produktionsanläggningar	med	 hög	 effektivitet	 och	 kapacitet	 som	 ger	
möjlighet	 till	 stora	 kostnadsbesparingar.	 Bolagets	 arbete	 på	 de	 nya	
etableringsorterna	Malmö	och	Borlänge	fortsätter	och	det	övergripande	
målet	är	att	skapa	ett	linjenät	av	moderna	verkstäder	för	godstrafiken	
från	norr	 till	 söder.	Parallellt	med	bolagets	egna	projekt	arbetar	man	
även	med	utformningen	av	järnvägsanslutningar	till	ett	logistikkoncept	
och	större	industrisatsningar	i	Norrland.		

Arbete med miljöcertifiering slutfört 
För	 att	 ytterligare	 stärka	 bolagets	 position	 som	 en	 leverantör	 av	
hållbara	lösningar	har	Train	Alliance	inlett	ett	omfattande	arbete	för	att	
miljöcertifiera	 verksamheten.	 Detta	 arbete	 är	 nu	 slutfört	 och	 man	
inväntar	det	slutgiltiga	certifikatet.	Då	transport	längs	järnväg	klassas	
som	miljövänlig	menar	man	det	bara	är	logiskt	att	även	lokverkstäder	
uppfyller	dessa	krav.		

Prognosjusteringar efter Q3 rapporten 
Efter	 försäljningen	 av	 Riksterminalen	 i	 Sigtuna	 justerar	 vi	 upp	 våra	
estimat	för	2022,	särskilt	då	ytterligare	50	mkr	i	reavinst	föll	in	under	
Q3	i	takt	med	att	affären	slutfördes.	Vi	noterar	att	bolaget	under	senare	
tid	 kraftigt	 expanderat	 sin	 verksamhet	 och	 efter	 Q3	 2022	 har	 en	
balansomslutning	på	1,6	mdkr.	Vi	justerar	även	upp	vår	riktkurs	till	132	
kr	(tidigare	128)	i	linje	med	det	rapporterade	substansvärdet.		

	

		

	

	 	

	
	
	
Under	H2	kommer	lokverkstaden	för	Siemens	
Mobility	att	slutförhandlas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Malmö	och	Borlänge	är	nya	etableringsorter	för	
Train	Alliance	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ett	omfattande	miljöcertifiteringsarbete	har	nu	
slutförts	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Riktkursen	höjs	till	132	kr	
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Investeringstes 

En komplett anläggningspartner åt järnvägen 
Train	 Alliance	 är	 ett	 specialiserat	 fastighetsbolag	 som	 äger	 och	
utvecklar	 anläggningar	 för	 järnvägsnära	 verksamhet.	 Bolaget	 är	 en	
komplett	anläggningspartner	med	ett	eget	innehav	av	2,7	miljoner	kvm	
mark	i	strategiska	lägen.	Denna	mark	är	lokaliserad	i	järnvägsnav	som	
Hallsberg	 och	 Sigtuna.	 Marken	 i	 Hallsberg	 är	 förädlad	 och	
detaljplanelagd	 för	 järnvägsändamål	 och	 ansluten	 till	 Trafikverkets	
infrastruktur,	något	som	tar	mellan	5	och	15	år	att	genomföra	från	start	
till	 mål.	 Det	 gör	 att	 man	 redan	 idag	 är	 redo	 att	 erbjuda	
etableringsmöjligheter	till	järnvägsaktörer.	Train	Alliances	verksamhet	
omfattar	att	förvärva	och	utveckla	mark,	att	göra	marken	järnvägsklar,	
samt	att	tillsammans	med	kunder	etablera	anläggningar	för	underhåll	
och	 logistik	 av	 tåg	 och	 järnvägsinfrastruktur.	 En	 investering	 i	 Train	
Alliance	 är	 en	 investering	 i	 den	 expansiva	 järnvägsbranschen,	 som	
driven	av	ett	hållbarhetsperspektiv	väntas	axla	ett	allt	större	ansvar	för	
transporter	av	gods	och	personer	i	framtiden.	

Verksamhet inom tre affärsområden 
Bolaget	 tillhandahåller	 tjänster	 inom	 markförädling,	 kompetens	 och	
koncept,	 samt	 som	 anläggningspartner.	 Train	 Alliance	 identifierar	
strategisk	 placerad	 mark	 som	 är	 nödvändig	 för	 den	 svenska	
järnvägsmarknaden	 med	 avseende	 på	 järnvägsunderhåll	 och	 dess	
logistik.	Bolaget	förädlar	sedan	och	utvecklar	marken	för	att	göra	den	
järnvägsklar.	Tillsammans	med	kunder	och	samarbetspartners	bygger	
och	 etablerar	 man	 anläggningar	 för	 underhåll	 av	 tåg	 och	
järnvägsinfrastruktur.	Bolaget	erbjuder	även	rådgivning	i	samband	med	
planering,	uppförande	och	drift	av	järnvägsanläggningar	som	ägs	i	egen	
och	annans	regi.	Slutligen	kan	man	även	agera	 finansiell	och	operativ	
partner	 i	 samband	med	byggnation	av	 järnvägsanläggningar	och	som	
anläggningspartner	till	kunder.		

Kapacitetsbrist på den svenska järnvägen 
Det	 råder	kapacitetsbrist	på	den	 svenska	 järnvägen	och	 flera	aktörer	
har	valt	att	investera	miljarder	i	nya	fordonsanskaffningar	för	att	klara	
kapacitetsbehovet.	 Samtidigt	 har	 det	 konstaterats	 att	
järnvägsinfrastrukturen	är	överbelastad	och	underinvesterad,	samt	att	
det	krävs	mer	järnväg	för	att	möte	en	ökande	efterfrågan.	Antalet	tåg	på	
järnvägsnätet	 har	 stigit	 kraftigt	 och	 det	 råder	 brist	 på	 plats	 för	
tågunderhåll	 och	 uppställning.	 Ett	 växande	 intresse	 för	 miljövänliga	
resealternativ	medför	också	en	positiv	effekt	på	tågtrafikens	utveckling.		

	  

	
	
	
	
	
	
	
	
En	investering	i	Train	Alliance	är	en	investering	i	
den	expansiva	järnvägsbranschen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Flera	aktörer	inom	järnvägen	har	valt	att	
investera	miljarder	i	nya	fordonsanskaffningar	
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Investeringar i järnvägen ökar kraftigt 
Regeringen	 fastställde	 i	 maj	 2018	 en	 nationell	 plan	 för	
transportsystemet	 där	 man	 anger	 att	 järnvägen	 ska	 rustas	 upp,	
moderniseras	och	byggas	ut.	Planen	löper	fram	till	2029	och	har	en	total	
budget	om	SEK	623	miljarder	plus	SEK	90	miljarder	från	trängselskatt,	
banavgifter	 och	medfinansieringar.	 Järnvägen	 kommer	 ta	 del	 av	 SEK	
125	miljarder	för	drift,	underhåll	och	trafikledning	(en	ökning	med	47%	
jämfört	med	föregående	planperiod)1	dessutom	kommer	man	investera	
SEK	27	miljarder	för	vidmakthållande	av	järnväg.	Man	har	även	tillsatt	
ytterligare	 investeringar,	 så	 kallade	 namngivna	 investeringar	 för	 att	
utveckla	 och	 öka	 kapaciteten	 på	 bl	 a	 Norrbottniabanan	 och	
Sydostlänken.	Den	totala	summan	för	namngivna	investeringar	uppgår	
till	 SEK	 193	 miljarder	 varav	 SEK	 148	 miljarder	 (ca	 77%)	 går	 till	
järnvägen.	Detta	är	en	ökning	med	32%	från	 föregående	planperiod.2	
Planförslaget	 innehåller	 systemutvecklande	 investeringar	 på	 stråken	
som	 går	 mellan	 södra	 Sverige,	 mellersta	 Sverige	 och	 Västerbotten.	
Utöver	dessa	finns	ett	relativt	stort	antal	mindre	åtgärder	på	befintliga	
järnvägar	 för	 att	 förbättra	 kapacitet	 och	 punktlighet	 för	 person-	 och	
godstrafik.	Dessutom	föreslås	åtgärder	för	ökad	kapacitet	och	hastighet	
på	 Mittbanan,	 Dalabanan,	 Värmlandsbanan,	 Västra	 stambanan	 och	
Malmbanan.	Redan	idag	kommer	det	att	ske	nyanskaffningar	på	ca	SEK	
50	miljarder	 för	nya	 tåg.	Utöver	det	kommer	man	gradvis	att	byta	ut	
existerande	lok	och	vagnpark	mot	mer	moderna	som	har	andra	krav	vad	
gäller	 underhåll.	 Det	 är	 idag	 brist	 på	 underhållsanläggningar	 och	
väntetiden	på	att	få	ett	tåg	servat	har	ökat.		

Järnvägen 
Idag	uppgår	det	svenska	järnvägsnätet	till	ca	15	600	spårkilometer	där	
Trafikverket	 förvaltar	 infrastruktur	 för	 drygt	 14	000	 spårkilometer.	
Nästan	12	000	spårkilometer	utgörs	av	elektrifierade	spår.3	Järnvägen	
samspelar	med	andra	transportslag	såsom	väg,	sjöfart	samt	flyg	och	är	
sammankopplade	 i	 knutpunkter.	 Sveriges	 järnvägar	 har	 stegvis	
avreglerats	 från	 slutet	 monopol	 till	 en	 öppen	 marknad	 där	 beslutet	
1988	 om	 att	 separera	 infrastruktur	 och	 trafikutförande	 anses	 som	
startpunkten	 för	 avregleringen	 av	 den	 svenska	 järnvägen.	 År	 2001	
bolagiserades	 SJ	 och	 delades	 upp	 i	 flera	 statliga	 aktiebolag.	 Mellan	
2001–2007	 såldes	 fem	 av	 sex	 bolag	 till	 privata	 bolag	 och	 numera	 är	
endast	SJ	AB,	Green	Cargo	AB	och	Jernhusen	AB	kvar	i	statens	ägo.	

	
1	https://www.regeringen.se/49c0f8/contentassets/95f65f3c57ee4defa8fd9cb6e3c0b5
68/faktablad-nationell-infrastruktur-for-framtiden---bygger-sverige-starkt-och-
hallbart.pdf	

2	https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringens-plan-for-
infrastrukturen---sa-bygger-vi-sverige-starkt-och-hallbart/	

3	https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Sveriges-jarnvagsnat/Bandata/	

https://www.trafikverket.se/resa-och-
trafik/Sveriges-jarnvagsnat/ 

Sveriges järnvägsnät 
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Källa: Marknaden för underhåll av järnvägsfordon Dnr TSJ 2017–2180 

	

Train Alliances marktillgångar 
Bolaget	har	 idag	mark	vid	Hallsberg,	Sigtuna,	Eskilstuna,	Malmö	samt	
Nynäshamn4 .	 Anläggningar	 finns	 i	 Hallsberg	 (svarv-	 och	 kombihall),	
Malmö	(godsvagn	och	lokverkstad)	samt	Eskilstuna	(lokverkstad).	Total	
markyta	 idag	uppgår	 till	 ca	2,7	miljoner	kvm	som	 i	 rapporten	 för	Q2	
2022	värderades	till	131	kr	per	aktie.	

	

Källa: Train Alliance 

	

	
4	Nynäshamn	avser	ett	markanvisningsavtal	tillsammans	med	Kilenkrysset	
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Finansiella mål 
Järnvägen	 utvecklades	 relativt	 väl	 under	 2021.	 Persontrafiken	
återhämtade	 sig	 efter	 pandemin	medan	 godstrafiken	 inte	 hade	 blivit	
påverkad	 på	 samma	 sätt.	 Det	 är	 tydligt	 att	 branschen	 har	 en	 stark	
framtidstro,	 och	 nya	 järnvägsfordon	 beställs	 för	 både	 person-	 och	
godstrafik.	Dessa	beställningar	är	positiva	för	Train	Alliance	eftersom	
de	skapar	efterfrågan	på	verkstads-,	depå-	och	uppställningskapacitet.	
Vid	noteringen	i	början	av	2020	satte	bolaget	upp	ett	antal	finansiella	
mål	där	man	bland	annat	 ska	nå	en	omsättning	på	250	mkr	år	2025.	
Vidare	ska	man	hålla	en	rörelsemarginal	på	minst	10%,	ha	en	långsiktig	
soliditet	som	uppgår	till	60%,	samt	dela	ut	ca	50%	av	nettovinsten.		

Vi höjer vår riktkurs till 132 kr 
I	mars	2022	meddelade	Train	Alliance	att	man	ökar	sin	beräkning	av	
bolagets	justerade	substansvärde	till	128	kr	per	aktie	(tidigare	68	kr).	
Denna	 ökning	 skedde	 efter	 att	 den	 oberoende	 fastighetsvärderaren	
Svefa	gjort	en	värdering	av	bolagets	markområde	 i	Sigtuna	där	en	ny	
detaljplan	vann	laga	kraft	i	början	av	2022.	I	och	med	rapporten	för	Q3		
och	den	försäljning	av	Riksterminalen	i	Sigtuna	som	nu	genomförs	har	
bolagets	 rapporterade	 substansvärde	 ökat	 ytterligare	 till	 132	 kr.	 Vi	
justerar	därför	upp	vår	riktkurs	till	132	kr	(tidigare	128).		

Risker 
Bolaget	är	beroende	av	externa	aktörer	såsom	kommuner,	Trafikverket,	
Länsstyrelser	 vad	 gäller	 tillstånd,	 bygglov,	 detaljplaner	 med	 mera.	
Beslut	 från	 dessa	 kan	 påverka	 bolaget	 negativt,	 både	 vad	 gäller	
ekonomisk	 påverkan	men	 även	 förseningar.	 Den	 information	 bolaget	
grundar	sina	beslut	på	i	att	förädla	mark	kan	i	efterhand	visa	sig	ha	varit	
felaktig,	 eller	 så	 ändras	 förutsättningarna	 genom	 beslut	 från	
myndigheter.	Förseningar	i	projekt	eller	andra	direkta	operativa	risker	
kan	ha	negativ	påverkan	på	bolaget.	Bolagets	mark	kan	också	ha	vissa	
miljörisker	 såsom	 att	 man	 äger	 förorenad	mark	 som	måste	 saneras.	
Hårdare	tillämpning	av	miljölagar	skulle	kunna	få	en	negativ	påverkan	
på	bolaget.	
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Bolagsbeskrivning 

Bakgrund 
Train	Alliance	grundades	2009	efter	man	hade	identifierat	trenden	för	
tåg	 som	 ett	 rese-	 och	 transportalternativ	 för	 både	 persontrafik	 och	
godstransport.	Under	dessa	år	har	man	byggt	och	utvecklat	en	position	
på	 marknaden	 för	 att	 möta	 ökad	 efterfrågan	 som	 finns	 hos	
fordonsägare,	regioner	och	andra	järnvägsnära	tjänster.	Bolaget	har	en	
diversifierad	 intäktsmodell	 då	 man	 får	 intäkter	 via	 konsultuppdrag,	
som	 anläggningspartner,	 samt	 genom	 markägande	 och	
infrastrukturförvaltning.	Affärsidén	är	att	 tillhandahålla	moderna	och	
effektiva	 produktionsfaciliteter	 för	 tågunderhåll	 och	 logistik.	 Train	
Alliance	är	infrastrukturförvaltande	och	hyr	ut	till	järnvägsoperatörer.	
Förädlade	sålda	objekt	står	för	den	största	delen	av	bolagets	intäkter.		

Tågnätet underdimensionerat och delvis föråldrat 
Befintlig	 järnvägsunderhållsstruktur	 är	 gammal	 och	 delvis	 föråldrad.	
Många	 verkstäder	 etablerades	 på	 50-	 och	 60-talen	 men	 det	 finns	
anläggningar	som	härrör	sig	ända	från	slutet	av	1800-talet	och	början	
av	1900-talet.	Train	Alliance	bedömer	att	det	sedan	början	av	2000-talet	
har	levererats	tågfordon	för	uppskattningsvis	SEK	50	miljarder.	Dessa	
investeringar	består	både	av	utbyten	av	gamla	tåg	men	också	till	stor	del	
av	 nysatsningar	 för	 att	 möta	 den	 växande	 efterfrågan	 på	
järnvägstransport.	Tågnätet	är	förnärvarande	underdimensionerat	och	
det	råder	kapacitetsbrist.	Antalet	tåg	har	ökat	mycket	kraftigt	de	senaste	
åren	vilket	medfört	platsbrist	för	tågunderhåll	och	uppställning.	Både	
godstrafik	 och	 persontrafik	 beräknas	 öka	 framöver,	 drivet	 av	 både	
befolkningstillväxt	 och	 attraktionen	 att	 transportera	 både	 gods	 och	
personer	med	järnväg.			

Affärsområde Markförädling 
Train	Alliances	affärsmodell	är	att	äga,	förvärva,	samt	förädla	strategisk	
belägen	mark	som	ska	utvecklas	till	järnvägsklar	mark	för	etablering	av	
spår,	växlar	och	uppställningsplatser.	I	korthet	kan	bolaget	tjäna	pengar	
på	sin	mark	på	tre	sätt:		

1. Sälja	mark	-	Att	sälja	mark	är	mest	attraktivt	på	delar	som	ej	är	
strategiska	eller	hindrar	arbetsflödet	på	andra	delar	av	marken	

2. Bygga	anläggningar	på	marken	 -	För	att	driva	själv	eller	sälja	
anläggningen	till	en	operatör	

3. Hyra	ut	mark	-	Bolaget	kan	också	hyra	ut	mark	till	andra	företag	
som	får	förfoga	över	den	under	vissa	villkor	

	 	

	
	
	
	
	
	
	
Bolagets	affärsidé	är	att	erbjuda	moderna	
faciliteter	för	tågunderhåll	och	logistik	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Både	godstrafik	och	persontrafik	beräknas	öka	
under	kommande	år	
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Bolaget	 disponerar	 idag	 drygt	 2,7	 miljoner	 kvm	 och	 marken	 är	 i	
balansräkningen	 upptagen	 till	 anskaffningsvärde	 och	 ej	 till	
marknadsvärde.	 Det	 är	 nödvändigt	 med	 markförädling,	 och	 en	
förutsättning	 för	 att	 agera	 anläggningspartner.	 	 Att	 göra	 mark	
järnvägsklar	tar	ca	5–15	år,	och	ofta	närmare	15	år	än	5	år.	För	detta	
krävs	bl.a.	en	av	kommunen	godkänd	detaljplan,	samt	av	Trafikverket	
godkänd	detaljplan	för	anslutning	till	stambanan.		

Mark i olika stadier 
För	 att	 identifiera,	 förvärva	 och	 förädla	mark	 krävs	 det	 både	 tid	 och	
strukturerat	arbetssätt.	Följande	bild	är	en	illustration	av	processen	att	
gå	från	förvärv	av	mark	till	järnvägsklar	mark.	Tiden	från	steg	ett	till	fyra	
är	omkring	5–15	år	beroende	på	mark	och	utgångsläge.		

	

Källa: Train Alliance, Analysguiden 

 

Affärsområde Kompetens och koncept  
Train	Alliance	erbjuder	konceptrådgivning	av	produktionsanläggningar	
(järnvägsverkstäder	och	anläggningar)	som	ej	ägs	 i	egen	regi.	Bolaget	
har	 ett	 fåtal	 anställda	 som	 driver	 denna	 verksamhet,	 och	 då	 många	
uppdrag	 kräver	 specialistkompetens	 så	 hyr	 man	 in	 relevant	
konsultkompetens	 för	 att	 driva	 projekten.	 Man	 stödjer	 kunder	 eller	
partner	 vid	 planering	 och	 utformning	 i	 syfte	 att	 effektivisera	
utformning,	 produktionsteknik,	 och	 dimensionering	 av	 anläggningar.	
Konceptrådgivning	kan	omfatta	befintliga	anläggningar	som	ska	byggas	
om	 eller	 nya	 anläggningar	 som	 ska	 uppföras.	 Bolaget	 har	 två	
intäktsmodeller:	 antingen	 ett	 löpande	 timarvode,	 alternativt	 ett	
konceptarvode	där	man	t	ex	kan	ta	betalt	i	procentuell	del	av	beräknat	
sparat	belopp	eller	ökade	intäkter.	Affärsområdet	står	för	ca	10%	av	den	
totala	omsättningen.	
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Affärsområde Anläggningspartner 
Train	Alliance	är	en	komplett	anläggningspartner	som	tillhandahåller	
strategiska	 lägen	 med	 järnvägsklar	 mark	 inklusive	 nödvändig	
infrastruktur,	som	en	köpare	kan	ta	över	 i	nyckelfärdig	 form.	Bolaget	
använder	här	sin	kompetens	kring	 fordon	och	anläggningar,	där	man	
anpassar	 dessa	 utifrån	 en	 hel	 tåglivslängd	 som	 är	 uppemot	 40	 år.	
Modellen	 bygger	 på	 att	 Train	 Alliance	 agerar	 både	 finansiell	 och	
operativ	partner	i	samband	med	byggnationer,	och	i	senare	skede	som	
anläggningspartner	till	kunderna	där	man	stöttar	fortsatt	optimal	drift	i	
anläggningarna.	Man	är	godkänd	infrastrukturförvaltare	och	förvaltar	
flertalet	anläggningar	som	antingen	ägs	direkt	av	Train	Alliance	eller	av	
extern	 part.	 Förvaltning	 inkluderar	 nödvändig	 infrastruktur	 som	 räls	
och	 anslutning	 till	 stambanan.	Affärsområdet	 står	 för	 ca	10%	av	den	
totala	omsättningen.	

Hallsberg 
Marktillgångar	i	Hallsberg	uppgår	till	908	000	kvm.	Marken	förvärvades	
2011,	detaljplanen	var	klar	2013	därefter	tog	det	fyra	år	att	ansluta	till	
Trafikverkets	 infrastruktur.	 2016	 fick	 man	 det	 sista	 tillståndet	 och	
marken	kunde	tituleras	järnvägsklar	mark.		Hittills	har	bolaget	uppfört	
två	byggnationer,	en	svarvanläggning	på	7	249	kvm	som	avstyckats	och	
sålts,	 samt	 en	 kombination-	 och	 saneringshall	 på	 3	500	 kvm	 som	 är	
under	avstyckning.	Under	de	nästkommande	10–15	åren	ser	bolaget	ett	
kontinuerligt	arbete	med	att	etablera	anläggningar	på	Rala-området	då	
man	 ser	 att	 det	 krävs	 mer	 kapacitet	 för	 underhåll	 av	 tåg.	 Målet	 för	
Hallsberg	 är	 att	 skapa	 ett	 nationellt	 verkstadscentrum	 för	
järnvägsfordonsunderhåll	 och	 kringfunktioner	 för	 att	 stödja	
fordonsägarnas	 förvaltning	 av	 fordon.	 Nyttan	 för	 en	 fordonsägare	 är	
stor	 att	 kunna	 genomföra	 all	 service	 inom	 ett	 koncentrerat	 område.	
Hallsberg	agerar	ofta	också	start	eller	stopp	för	många	godståg	vilket	
gör	det	till	en	naturlig	plats	för	underhåll.	Hallsberg	är	en	viktig	länk	i	
Trans	 European	 Network	 och	 en	 viktig	 knutpunkt	 som	 nationellt	
verkstadscentrum	för	järnvägsfordonsunderhåll.	Hallsberg	har	ca	70%	
av	Sveriges	befolkning	 inom	en	 radie	om	30	mil	 vilket	gör	det	 till	 en	
naturlig	knutpunkt	för	järnvägen	och	ett	stort	antal	logistikföretag	som	
t	ex	PostNord,	Ahlsells,	Green	Cargo	och	Logent.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hallsberg	har	ca	70%	av	Sveriges	befolkning	
inom	en	radie	på	30	mil	
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Källa: Train Alliance 

Sigtuna 
Marktillgångar	 uppgår	 till	 245	 937	 kvm,	 fördelat	 på	 två	 mark-	 och	
fastighetsbestånd	 (Norrsunda-Krogsta	 16:1	 och	 Norrsunda	 Krogsta	
16:3)	som	är	delvis	delägt	med	Kilenkrysset.	Train	Alliance	förvärvade	
mark	 i	 Sigtuna	 under	 2012	 och	 har	 under	 2014–2015	 sålt	 70%	 av	
innehavet	till	Kilenkrysset	och	äger	30%	via	intressebolag.	Kilenkrysset	
leder	 arbetet	 med	 detaljplanering	 för	 att	 möjliggöra	 etablering	 av	
järnvägsverksamhet	på	marken.	Enligt	den	överenskommelse	som	finns	
ska	båda	parter	samarbeta	för	en	etablering	av	järnvägsverksamhet	på	
området.	Området	ligger	strategiskt	till	för	tågunderhåll	och	är	anpassat	
för	genomfart	för	att	ytterligare	kunna	effektivisera	tågunderhållet	så	
man	kan	köra	igenom	området	efter	slutfört	underhåll.	Train	Alliance	
totala	ägande	i	Sigtuna	uppgår	till	122	000	kvm	i	Krogsta	och	197	040	
kvm	i	Norrsunda	Krogsta.	Krogsta	är	en	liten	ort	i	Sigtuna	Kommun	som	
är	en	del	av	Stockholm	Nord	Järnvägscentrum	och	ett	viktigt	strategiskt	
område	 för	 gods	 och	 lokaltrafik.	 Området	 är	 viktigt	 då	 det	 ligger	 i	
närheten	av	Rosersberg,	som	 ligger	 längs	med	Ostkustbanan	som	går	
mellan	Stockholm	och	Sundsvall	via	Uppsala	och	Gävle.	Rosersberg	är	
även	 ett	 logistiskt	 nav	 med	 bolag	 som	 DHL,	 Nokian	 Tyres,	 Linde,	
PostNord	och	Ericsson.	

	

Källa: Train Alliance 

	
	
	
	
Sigtuna	ligger	strategiskt	för	tågunderhåll	och	är	
anpassat	för	genomfart	
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Eskilstuna 
Bolaget	 förvärvade	 mark	 under	 2010	 och	 har	 sedan	 dess	 förädlat	
anläggningen	i	syfte	att	göra	den	järnvägsklar.	Anläggningen	består	av	
infrastruktur,	 spår	 för	 uppställning	 av	 järnvägsfordon,	 samt	 en	
verkstadsbyggnad	som	för	tillfället	hyrs	av	Green	Cargo	fram	till	2024.	

Malmö 
Train	Alliance	tecknade	ett	arrendeavtal	med	Malmö	stad	för	ett	centralt	
placerat	 markområde	 vid	 hamnen.	 Bolaget	 har	 uppfört	 en	 komplett	
lösning	 för	 underhåll	 och	 service	 av	 godsvagnar	 samt	 plats	 för	
servicebilar	och	växellok	 för	NetRail.	Man	uppförde	även	på	NetRails	
räkning	en	godsvagnsdepå	som	stod	färdig	våren	2019.	

Västerås 
Under	 mars	 månad	 2020	 förvärvade	 bolaget	 fastigheten	 Västerås-
Hedensberg	7:52	som	har	en	yta	om	915	219	kvm.	Train	Alliance	har	för	
avsikt	att	ha	marken	järnvägsklar	inom	10	år.	

Borlänge 
Bolaget	 har	 också	 påbörjat	 aktiviteter	 i	 Borlänge	 som	 är	 en	 ny	
etableringsort.	 Här	 pågår	 en	 bygglovsprocess	 med	 målet	 att	 kunna	
starta	en	etablering	under	2022,	inledningsvis	inom	godstrafik.	

	

	

	

	

	

Största aktieägarna, %
Kilenkrysset Rail AB 15,2%

AB Hvalfisken 11,8%

Banque Pictet & Cie 8,0%

Polar Structure AB 8,7%

Investment AB Spiltan 7,7%

Källa: Bolaget.
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Resultaträkning (Mkr)
2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning 90 92 126 162 140 235 208

Rörelsekostnader -68 -71 -100 -127 -115 -113 -158

Resultat före avskrivningar (ebitda) 23 21 25 36 28 122 50

Avskrivningar -6 -6 -6 -8 -8 -8 -8

Ebita 17 15 20 28 20 114 42

Avskr. på förvärvsrel. immater. tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat (ebit) 17 15 20 28 17 114 42

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Ebit exkl. extraordinära poster 17 15 20 28 17 114 42

Finansnetto -6 -6 -7 -8 -6 -3 -7

Resultat före skatt 10 9 13 20 12 111 35

Skatter -2 0 -1 -3 -3 -22 -7

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat 7 7 12 17 9 89 28

Balansräkning (Mkr)
2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

TILLGÅNGAR

Byggnader & mark 216 241 260 488 888 977 1 075

Övriga materiella anläggningstillgångar 146 113 248 128 43 47 52

Goodwill 0 0 0 0 0 0 0

Övriga immater. anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar 144 149 149 343 348 334 318

Summa anläggningstillgångar 507 503 656 959 1 279 1 358 1 445

Varulager 0 3 0 8 100 110 121

Kundfordringar 1 8 3 8 7 7 8

Övriga omsättningstillgångar 10 9 6 13 16 18 20

Likvida medel 41 22 51 41 136 158 112

Summa omsättningstillgångar 53 43 60 71 259 293 260

SUMMA TILLGÅNGAR 559 546 727 1 030 1 538 1 651 1 705
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Eget kapital & skulder
2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Eget kapital 223 223 371 759 1 296 1 385 1 413

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital 326 328 371 759 1 296 1 385 1 413

Långfristiga räntebärande skulder 107 97 135 168 178 196 216

Övriga långfristiga skulder 44 54 66 33 15 16 18

Summa långfristiga skulder 152 151 201 201 193 212 233

Kortfristiga räntebärande skulder 12 12 22 24 15 17 17

Leverantörsskulder 25 14 11 11 8 9 10

Övriga kortfristiga skulder 45 41 118 30 26 29 32

Summa kortfristiga skulder 81 67 151 65 49 54 59

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 559 546 727 1 030 1 538 1 651 1 705

Kassaflöden (Mkr)
2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Rörelseresultat före avskrivningar 12 15 18 25 25 97 36

Rörelsekapitalförändring 35 -12 36 -106 -22 -30 -30

Övriga poster 0 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde löpande verksamheten 47 3 -82 -82 3 67 6

Investeringar -108 -13 -129 -310 -420 -45 -52

Finansieringsverksamheten 24 -9 114 372 512 0 0

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -36 -19 -97 -20 95 22 -46

Likvida medel 41 22 61 41 136 158 112

Nettoskuld (neg = nettokassa) 78 87 106 151 58 55 121
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Disclaimer 
Aktiespararna,	 www.aktiespararna.se,	 publicerar	 analyser	 om	 bolag	 som	
sammanställts	med	hjälp	 av	 källor	 som	bedömts	 tillförlitliga.	Aktiespararna	
kan	 dock	 inte	 garantera	 informationens	 riktighet.	 Ingenting	 som	 skrivs	 i	
analysen	ska	betraktas	som	en	rekommendation	eller	uppmaning	att	investera	
i	något	finansiellt	instrument.	Åsikter	och	slutsatser	som	uttrycks	i	analysen	är	
avsedd	endast	 för	mottagaren.	Analysen	är	en	så	kallad	Uppdragsanalys	där	
det	 analyserade	 Bolaget	 tecknat	 ett	 avtal	 med	 Aktiespararna.	 Analyserna	
publiceras	 löpande	under	 avtalsperioden	och	mot	 sedvanlig	 fast	 ersättning.	
Aktiespararna	 har	 i	 övrigt	 inget	 ekonomiskt	 intresse	 avseende	 det	 som	 är	
föremål	 för	 denna	 analys.	 Aktiespararna	 har	 rutiner	 för	 hantering	 av	
intressekonflikter,	vilket	säkerställer	objektivitet	och	oberoende.	

Innehållet	 får	 kopieras,	 reproduceras	 och	 distribueras.	 Aktiespararna	 kan	
dock	 inte	 hållas	 ansvariga	 för	 vare	 sig	 direkta	 eller	 indirekta	 skador	 som	
orsakats	av	beslut	fattade	på	grundval	av	information	i	denna	analys.	

Investeringar	i	finansiella	instrument	ger	möjligheter	till	värdestegringar	och	
vinster.	 Alla	 sådana	 investeringar	 är	 också	 förenade	 med	 risker.	 Riskerna	
varierar	mellan	 olika	 typer	 av	 finansiella	 instrument	 och	 kombinationer	 av	
dessa.	Historisk	avkastning	ska	inte	betraktas	som	en	indikation	för	framtida	
avkastning.	

Analytikern	äger	inte	och	får	heller	inte	äga	aktier	i	det	analyserade	bolaget.	

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
	


