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1. ”Affärsplan”: En beskrivning hur Leverantören och Skånetrafiken genom angivande 

av bland annat mål, prioriteringar och uppföljning i nära samverkan ska verka för att 
öka antalet Kunder inom kollektivtrafiken med en kvalitet som skapar förtroende hos 
Kund samt bygger ett starkt varumärke för kollektivtrafiken i det geografiska område 
som omfattas av Trafikavtalet och därmed skapa fler och nöjdare Kunder.  

2. ”Akut störning”: Icke i förväg känd avvikelse från plan som har påverkan på trafik 
eller resenär. Kan vara Begränsad eller Stor störning. 

3. ”APC”: Teknisk utrusning i Fordon avsedd för automatisk passagerarräkning 
(Automatic Passenger Counting). 

4. ”Avhjälpande underhåll”: Underhållsåtgärder som utförs för att återställa ett Fordon 
efter skador, slitage, skadegörelse, nedsmutsning etc. till nyskick, till ett föreskrivet 
skick, eller för den avsedda uppgiften gott skick. Till det Avhjälpande underhållet hör 
reparationer, skadeavhjälpning samt eventuell felsökning för att identifiera felet före 
reparation, samt funktionsprovning efter utförda åtgärder.  

5. ”Avtalet”: Det avtal, med alla i avtalet angivna bilagor, som tecknas mellan 
Skånetrafiken och Leverantören avseende genomförande av Uppdraget. 

6. ”Avtalstid”. Avser Förberedelsefas, Drifts- och utvecklingsfas samt Avvecklingsfas. 

7. ”Avvecklingsfasen”: Den i Avtalet angivna period under vilken Uppdraget avvecklas 
under Leverantörens lojala medverkan för en störningsfri övergång till annan 
Leverantör i anslutning till att Uppdraget upphör. 

8. ”Basproduktion”: Den årliga produktion avseende Tidtabellstimmar och 
Tidtabellskilometer som anbudet baseras på (T16) och som är grund vid förändrad 
produktionsersättning. 

9. ”Begränsad störning”: Mindre avvikelse från plan som har påverkan på trafik eller 
Kund, då enstaka tåg är inställda eller försenade. 

10. “Besiktningsanmärkningar”: Fel, brister och skador som besiktningsmannen 
rapporterat i besiktningsprotokollet från besiktningen.   

11. ”Biodrivmedel”: Drivmedel som uppfyller kriterier enligt Lag (2010:598) om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 

12. ”Buss 2014”: Dokument med namn ”Buss 2014 - Branschgemensamma 
funktionskrav på bussar” (version september 2014) som utarbetats inom 
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 

13. ”CSM-RA”: Common Safety Method-Risk Assessment. 

14. ”Dagligt underhåll”: Underhåll innehållande olika moment av rengöring och andra 
komfortmässiga uppgifter såsom städning, utvändig tvätt, klottersanering, påfyllning 
av vatten, tidningar, fekalietömningar.  

15. “Dolda Fel”: fel som Leverantören kan visa borde upptäckts vid besiktning och 
noterats i besiktningsprotokollet.  

16. ”Drift”: Leverantörens driftsansvar för Pågatågstrafiken enligt Uppdragsbeskrivning 
Drift. 

17. ”Drifts- och utvecklingsfasen”: Den period under vilken Leverantören har ansvar för 
att utföra Uppdraget. Drifts- och utvecklingsfasen påbörjas vid Trafikstart och 
avslutas då Avtalet upphör. 
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18. ”Driftstörande fel”: Fel och brister hos Fordonen som medför inskränkningar i 

trafikanvändningen. 

19. ”Ej åtgärdade fel”: Kända fel och brister på Fordonen. 

20. ”Ersättningstrafik”: Buss- och taxitrafik som utförs vid Akut störning som ersättning 
för tågtrafik. 

21. ”F” första risk:  Om en skada inträffar värderas den enligt skadevärderingsreglerna. 
En förstariskförsäkring täcker dock endast upp till det försäkringsbelopp 
försäkringstagaren valt. 

22. ”Fastställd trafikvolym”: En summering av Uppdragets samtliga planerade 
Tidtabelltimmar och Tidtabellskilometer över alla linjer, över Trafikåret eller över 
aktuell period. 

23. ”FORD” Registerhållningssystem som tillhandahålles av Skånetrafiken 

24. ”Fordon”: Fordonsindivid som vid var tid ingår i Fordonen.  

25. ”Fordonen”: De Fordonsindivider som Skånetrafiken vid var tidpunkt ställer till 
Leverantörens förfogande för utförande av Uppdraget. 

26. ”Fordonsdokumentation”: Fordonsdokumentationen består av ursprunglig 
fordonsdokumentation framtagen av Fordonsleverantören och tilläggsdokumentation 
som beskriver de ändringar som är genomförda bland annat på grund av 
ombyggnader. Fordonsdokumentationen innehåller bl.a. Underhållsplan, 
underhållsinstruktioner, reservdelslista, tekniska beskrivningar och ritningar. 

27. ”Fordonsflottan”: De 99 Fordonsindivider som Skånetrafiken äger och som listas i 
Bilaga Fordonslista. 

28. ”Fordonshaveri”: Med Fordonshaveri avses att ett Fordon inte kan eller får användas 
för trafik på grund av skada uppkommen av en utifrån kommande skadeorsak t.ex. 
krock med fordon, föremål eller djur på banan, urspårning på grund av rälsfel, 
nedfallande ledning och liknande. 

29. ”Fordonsindivid”: Ett fordon av typ Littera X61, även kallat Coradia Lirex Sverige 
tillverkat av Fordonsleverantören. 

30. ”Fordonskilometer”: Den sträcka, uttryckt i kilometer, som utförs av varje Fordon 
enligt av Skånetrafiken godkänd tidtabell. I Fordonskilometer ingår inte sträcka 
utförd av Tjänstetåg eller växling.  

31. ”Fordonsleverantören”: Alstom LHB GmbH. Tillverkare och leverantör av Fordonen. 

32. ”Fordonsmanual”: Skånetrafikens styrdokument för fordonsdesign. 

33. ”Fordonstimme”: Den tid, uttryckt i timmar och minuter, som utförs av varje Fordon 
mellan utgångsstation och slutstation, inklusive uppehållstid vid mellanliggande 
stationer, enligt av Skånetrafiken godkänd tidtabell. I Fordonstimmar ingår inte tid 
utförd med Tjänstetåg eller växling.  

34. ”Fordonsunderhåll”: Leverantörens åtagande för utförande av Dagligt underhåll, 
Förebyggande underhåll och Avhjälpande underhåll av Fordon och 
högvärdeskomponenter samt övriga underhållsåtgärder som framgår av detta Avtal.  

35. ”Frivolym”: Intervall i förhållande till Basproduktion inom vilket antalet 
Fordonskilometer respektive Fordonsstimmar kan förändras med i Bilaga Pris 
angivna förändringspriser.  
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36. ”Färdbevis”: Samlat begrepp för olika former av biljetter och resekort, som 

Skånetrafiken från tid till annan fastställt och som berättigar Kund att resa med 
trafiken som omfattas av Uppdraget. 

37. ”Förberedelsefasen”: Den period från Avtalets undertecknande fram till Trafikstart 
under vilken Leverantören ska vidta erforderliga åtgärder för att förbereda utförandet 
av trafiken i Uppdraget på ett optimalt sätt utan störningar från Trafikstart. 

38. ”Förebyggande underhåll”: Fordonsunderhåll som definieras av gällande 
underhållsplan och förebyggande underhållsåtgärder som beskrivs i 
underhållsdokumentationen.  

39. ”Gamla fordon”: De 69 Fordonsindivider i Fordonsflottan som Skånetrafiken 
upphandlat före år 2015.  

40. ”Garanti”: utfästelse av leverantör till Skånetrafiken att åtgärda eller bekosta 
åtgärdande av fel, brist eller skada som omfattas enligt villkoren i sådan leverantörs 
avtal med Skånetrafiken. 

41. ”Garantifel”: Fel, brist eller skada hos Fordonen som omfattas av en Garanti. 

42. ”Gul väst”: Personal med signalväst som hjälper Kunder på stationsområdet. Kan 
vara tågvärdar, förare eller annan personal hos Leverantören. 

43. ”Gulvästkoordinator”: Gulväst som är först på plats på stationsområdet antar rollen 
som Gulvästkoordinator. Gulvästkoordinatorn leder och koordinerar Gula västars 
arbete på plats. 

44. ”Högtrafik”: Den tid under dygnet/veckan då trafik utförs i maximal omfattning och då 
flest antal Fordon används, normalt helgfria vardagar kl. 6.00 – 10.00 och kl. 15.00 – 
19.00. 

45. ”Konstaterad störning”: Den tidpunkt då Trafikverket lämnat första Basun. 

46. ”Kund”: Person som nyttjar trafiken inom Uppdraget. 

47. ”Kundförande kilometer”: Sträcka utförd av buss eller taxi med Kund i fordonet. 
Räknas per fordon. 

48. ”Leverantören”: Det företag med eventuella underleverantörer eller konsortium av 
företag som tecknat Avtalet för att utföra Uppdraget. 

49. ”Lågtrafik”: Den tid under dygnet/veckan som inte är Högtrafik. 

50. ”Marknadsplan”: Dokument som beskriver Skånetrafiken marknadsarbete för 
nöjdare och fler Kunder. 

51. ”Nollställt skick”: Det upparbetade skick som varje högvärdeskomponent ska ha 
efter utfört underhåll i enlighet med och med de intervaller som anges i 
Underhållsplanen.   

52. ”Normal förslitning”: Naturligt åldrande utan skador men med bibehållen teknisk 
funktion. 

53. ”Normalt läge”: Läge då trafiken utförs enligt plan. 

54. ”Normvärde”: Underhållsintervallet angivet i Underhållsplanen utan plus- eller 
minustoleranser. Normvärdet är således inte det samma som maxvärdet. 

55. ”Nya fordon”: De 30 Fordonsindivider i Fordonsflottan som Skånetrafiken 
upphandlat efter år 2014.  
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56. ”Nödvändiga tillstånd”: De tillstånd och myndighetsgodkännande som från tid till 

annan krävs för att Leverantören ska äga rätt att utföra trafiken i Uppdraget. 

57. ”Omlopp”: Ett enskilt Fordons köruppdrag under en viss tid inom Uppdraget. 

58. ”Omloppssatta Fordon”: Tidtabellssatta Fordon samt Reservfordon som är 
placerade i Omlopp. 

59. ”Pågatågsstation”: Tågstationer som enbart trafikeras av Pågatåg i Skåne län. 

60. ”Påstigande Kund”: Kund som vid ombordstigning registreras i APC-utrustning och 
för vilken resandeincitament betalas enligt Avtal.  

61. ”Reservfordon”: De Fordon som Skånetrafiken tillhandahåller utöver Tidtabellssatta 
Fordon. 

62. ”Samverkansavtalet”: Det mellan Skånetrafiken och Leverantören separat ingångna 
avtalet om samverkan för nöjdare och fler Kunder. 

63. ”Specialverktyg”: Verktyg som behövs eller kan behövas för underhåll av Fordonen. 
Specialverktyg är verktyg speciellt utvecklade eller anpassade till Fordonen. 
Specialverktyg kan vara mekaniska verktyg, mätinstrument, serviceprogramvara. 

64. ”SoS”: Skydds- och säkerhetsledare med behörighet för vistelse i spårområde med 
tillhörande uppdrag. 

65. “Stor störning”: Större avvikelse från plan som har påverkan på trafik eller Kund, då 
flertal tåg är inställda eller försenade. 

66. ”Stört läge”: Läge då trafiken avviker från den planerade. 

67. ”Systematiskt Garantifel”: Garantifel som uppkommit så många gånger att det krävs 
en omkonstruktion. 

68. ”TIC”: Skånetrafikens trafikinformationscentral. 

69. ”Tidtabellsatta Fordon”: Fordon som framförs med Kunder enligt fastställd tidtabell. 

70. ”Tillgänglighet”: Antal Fordon i Trafikdugligt skick, som är till förfogande för 
utförande av trafiken och placerade i Omlopp. 

71. ”Tillkommande arbeten”: Med Tillkommande arbete avses beställning av arbete som 
inte ingår i Avtalet. Tillkommande arbeten kan t.ex. vara ombyggnader av Fordonen, 
förändrat Förebyggande underhåll, tillkommande montering av piktogram. 

72. ”TIS-möte”: Operativt ledningsmöte, trafikinformationsstabsmöte, via telefon. 

73. ”Tjänstetåg”: Fordon som utför trafik som inte är tillgängligt för Kund. 

74. ”Trafikdugligt skick”: Fordonen som uppfyller samtliga säkerhetskrav och kan 
framföras i normal hastighet och inte är behäftade med Driftstörande fel. 

75. ”Trafikdygn”: Från morgonens första Tur till nattens sista Tur i definierat Omlopp. 

76. ”Trafikförsörjningsprogram”: Av Region Skåne beslutat styrdokument för den 
regionala kollektivtrafiken som beskriver mål och utveckling för kollektivtrafiken i 
Skåne. 

77. ”Trafikreserven”: Fordon i Trafikdugligt skick som inte är Tidtabellsatta Fordon och 
som Leverantören placerar på strategiska platser för att minimera kundpåverkan vid 
en störning.  

78. ”Trafikstart”: Den tidpunkt då Leverantören enligt Avtalet ska ta över ansvaret för att 
utföra trafiken i Uppdraget, i förekommande fall från föregående leverantör. 
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79. ”Trafikår”: Den tidsperiod som löper mellan start och slut på varje ny tidtabellsperiod 

i december enligt tidtabell som från tid till annan har godkänts av Skånetrafiken.   

80. ”TrainDoc”: Fordonsdatasystem innehållande instruktioner för Fordonsunderhåll. 

81. ”Tur”: Varje enskild tidtabellslagd förflyttning med resande i en riktning mellan 
startstation och slutstation. Definieras av Trafikverket som tåg. 

82. ”Tåg” Ett tåg kan bestå av ett eller flera Fordon som framförs enligt tidtabell. 

83. ”Tågkilometer”: Den sträcka, uttryckt i kilometer, som utförs av varje Tåg enligt av 
Skånetrafiken godkänd tidtabell. I Tidtabellskilometer ingår inte sträcka utförd av 
Tjänstetåg eller växling.  

84. ”Tågtimme”: Den tid, uttryckt i timmar och minuter, som utförs av varje Tåg mellan 
utgångsstation och slutstation, inklusive upphållstid vid mellanliggande stationer, 
enligt av Skånetrafiken godkänd tidtabell. I Tidtabellstimmar ingår inte tid utförd med 
Tjänstetåg eller växling.  

85. ”Underhållsdokumentationen”: All dokumentation som behövs för att kunna utföra 
underhållet på tågen.  

86. ”Underhållsplan”: Ett dokument skapat av Fordonsleverantören, som anger vilka 
åtgärder som ska utföras inom ramen för det Förebyggande underhållet samt 
intervallen för dessa med specificerade kilometer- eller tidsbestämda intervaller. 

87. ”Uppdraget”: Leverantörens samtliga åtaganden enligt Avtalet. 

88. ”Valideringsutrustning”: Teknisk utrustning avsedd för registrering av Färdbevis. 

89. ”Varumärkesmanual”: Riktlinjer för Skånetrafikens varumärke och kommunikation 
samt grafisk manual.  

90. ”Verksamhetsplan”: Dokument som beskriver riktlinjerna för Skånetrafikens 
verksamhet. 

91. ”Visering”: Kontroll av att Kund har giltigt Färdbevis. Visering utförs med 
Valideringsutrustning. 

92. “Återkommande fel” avses fel som Skånetrafiken konstaterar orsakar att fel med 
samma felkod i FORD eller som borde registrerats med samma felkod i FORD 
uppstår vid upprepade tillfällen på samma Fordon. 
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