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1  Inledning 

1.1  Omfattning 

  Leverantören ska ha det fulla driftsansvaret för Pågatågstrafiken. I ansvaret ligger alla 
moment förknippade med detta, utförande av alla Turer, tomkörningar mellan olika 
Turer, körningar till och från depå, verkstad, uppställningsplats och rangering av 
Fordon med mera. Leverantören ska på Skånetrafikens uppdrag utföra och ansvara 
för den drift som beskrivs i Bilaga Trafikbeskrivning och Bilaga Tidtabeller 
Basproduktion. I Uppdragsbeskrivning Drift Pågatågstrafiken regleras följande delar: 

• Drift av Pågatåg 
• Trafikplanering 
• Driftledning 
• Bemanning av Tåg med tågvärdar och förare 
• Kundbemötande 
• Störningshantering 
• Hittegodshantering 
• Stationsunderhåll 

1.2  Allmänt 

 Uppdraget ska utföras på ett professionellt sätt, i enlighet med gällande lagar och 
föreskrifter, samt på ett sätt som anges i denna Uppdragsbeskrivning. 

 Leverantören ska vara en aktiv och engagerad Part för att tillsammans med 
Skånetrafiken utveckla trafiken i syfte att få nöjdare och fler Kunder. Leverantören ska 
agera så att hög kvalitet och stort kundfokus präglar all verksamhet. Viktiga 
kvalitetsfaktorer är bland annat hög punktlighet, hela och rena Fordon, engagerad 
personal, välunderhållna och rena Pågatågsstationer, samt god information. 

2  Trafikeringsvillkor   

2.1 Trafikeringsavtal, kvalitetsavgifter m.m. 

  Skånetrafiken tecknar trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket för all tidtabellslagd 
trafik med resande i Uppdraget. Leverantören ska bistå Skånetrafiken med alla 
nödvändiga uppgifter kopplat till detta. 

  Leverantören ska själv ansvara för att teckna trafikeringsavtal och ansöka om 
tåglägen kopplat till alla övriga behov, till exempel Tjänstetåg. Leverantören ansöker 
om och bekostar erforderlig uppställningskapacitet för Uppdraget på Trafikverkets och 
övriga spårinnehavares spår, undantaget spår inom Raus depå. 

  Leverantören svarar för och säkerställer alla arbetsmoment i ansökan om kapacitet, 
enligt Trafikverkets instruktioner i aktuell Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) eller andra 
styrande dokument, på uppdrag av och i nära samverkan med Skånetrafiken. 

  Leverantören ansvarar för nödvändiga operativa kontakter med Trafikverket.  
Skånetrafiken uppdrar till Leverantören att genom särskild delegering företräda 
Skånetrafiken i operativa och andra angivna frågor mot Trafikverket. För exempel på 
vad delegering kan omfatta, se Bilaga Delegation. 

  De kvalitetsavgifter som i enlighet med Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 
är kopplade till TRAV för Pågatågstrafiken ska betalas av Leverantören. De 
kvalitetsavgifter, som tillfaller Skånetrafiken baserat på andra tågoperatörers eller 
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Trafikverkets orsak till störningar, ska tillfalla Leverantören. Det är Leverantörens 
ansvar att svara för den operativa analys som behövs för fastställande av ansvar 
avseende operativa kvalitetsparametrar och arbeta med ständiga 
kvalitetsförbättringar för att minimera kvalitetsavgifter förorsakade av egna fel och 
brister, samt i övrigt samverka med Trafikverket för att minska de totala 
kvalitetsavgifterna på de linjer som Pågatågen trafikerar. Leverantören ska samverka 
med Skånetrafiken i den operativa analysen. 

  Leverantören ska ansvara för hantering av skadeärenden enligt TRAV, i 
förekommande fall i samråd med Skånetrafiken. Tills överenskommelse träffats om 
ansvar ska Leverantören stå för uppkomna kostnader inom Leverantörens ansvar 
enligt Avtalet. 

  I takt med att JNB uppdateras årligen ska Leverantören, i samverkan med 
Skånetrafiken, aktivt anpassa sin verksamhet till villkoren som ställs i JNB. 
Leverantören ska följa avvikelsemeddelande som Trafikverket meddelar och 
informera Skånetrafiken om frågor som Leverantören bedömer kräver Skånetrafikens 
agerande. 

2.2  Säkerhetsansvar 

  Leverantören ska bära det fulla trafiksäkerhetsansvaret för samtlig verksamhet som 
omfattas av Avtalet. 

  Leverantören ska uppfylla samtliga vid var tid gällande myndighetskrav, som ställs för 
bedrivande av järnvägsverksamhet på svenska järnvägar. Leverantörens verksamhet 
ska kännetecknas av högt ställda krav på säkerhet och trygghet. I detta ingår att 
Leverantören hanterar information från trygghetskameror och ansvarar för 
erforderliga kontakter med Polisen.  

  Trafiksäkerheten ska ges högsta prioritet i alla beslut som kan inverka på Kundernas 
säkerhet. Leverantören ska arbeta systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor och sträva 
efter fortlöpande förbättrad trafiksäkerhet. l Leverantörens åtagande ingår den 
utredningsverksamhet och egenkontroll, som följer av trafiksäkerhetsansvaret. 

  Leverantören ska ansvara för förebyggande åtgärder i syfte att förhindra olyckor. 

  Leverantören ska ovillkorligen följa kontrollerande myndigheters föreskrifter. 

  För anlitande av underleverantör för verksamhet som omfattas av tillståndsplikt gäller 
tillämpliga regler för järnvägssäkerhet.  

  Leverantören ska inom ramen för Järnvägssäkerhetslagen rapportera 
säkerhetsrelaterade frågor samt medverka i utredning och hantering av olyckor. 

2.3  Bärgning 

  Om Fordon på grund av Fordonshaveri, skada, olycka eller av annan anledning inte 
för egen maskin kan eller får transportera sig på banan, ska Leverantören ansvara för 
bärgning av Fordonet till lämplig verkstad. Leverantören ska omedelbart begära 
bärgning i enlighet med Trafikverkets föreskrifter. Leverantören ska genomföra 
bärgning omedelbart efter att Trafikverket lämnat tillstånd för bärgning. Särskild 
ersättning för bärgning och röjning utges inte. 

2.4 Drivmotorström och övrig el 

  Skånetrafiken tillhandahåller drivmotorström via Trafikverket för Uppdraget till ett fast 
pris på 0,40 SEK per kWh. Detta pris är fast under hela Uppdraget och indexeras 
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inte. Leverantören ska aktivt arbeta för att reducera förbrukningen av el. För historisk 
förbrukning av drivmotorström, se Bilaga Produktionsstatistik mm. 

  Skånetrafiken bekostar el på Pågatågsstationer. 

  Förutom drivmotorström och el på Pågatågsstationer ska Leverantören utan särskild 
ersättning införskaffa och bekosta all övrig el som krävs för att utföra Uppdraget. 

2.5  Banavgifter 

  Skånetrafiken bekostar och administrerar banavgifter för Pågatågstrafiken. Underlag 
för banavgifter ska tillhandahållas av Leverantören i samråd med Skånetrafiken. 

2.6 Tillstånd för vistelse i förarhytt 

  Leverantören ska på Skånetrafikens begäran utfärda tillstånd för Skånetrafikens eller 
Trafikverkets personal eller ombud att vistas i förarhytt, i syfte att kontrollera Fordon 
under gång eller syna bana och anläggning. 

3 Trafikplanering 

3.1 Allmänt 

  En väl planerad trafik är av stor vikt för att nå målen om nöjdare och fler Kunder. 
Leverantören ska därför tillgodose krav på en hög punktlighet, säkra anslutningar och 
en väl dimensionerad fordonsplanering. Det förutsätter ett bra tidtabellsupplägg och 
en robust omloppsplan som tas fram genom ett systematiskt och gemensamt 
arbetssätt.  

  Tidtabellsplaneringen handlar både om att förbättra och utveckla trafiken samt att 
skapa nya attraktiva resmöjligheter.  Utveckling av trafiken utifrån nya målgrupper och 
nya stationer är en ständigt pågående process. 

  Leverantören ska ha de resurser som krävs för att utföra planering av trafikdriften 
tillsammans med Skånetrafiken i enlighet med vad som framgår av detta avsnitt. I 
åtagandet ingår att ha resurser, kompetens och tekniska hjälpmedel för att planera 
och ansöka om kapacitet hos Trafikverket på uppdrag av Skånetrafiken. Under 
Trafikåret genomförs ett stort antal event, banarbeten och andra anpassningar av 
trafiken. I Leverantörens åtagande ingår även att ha resurser för att planera dessa 
tidtabeller. Leverantören ska aktivt bevaka och analysera vad som händer i 
omvärlden, för att ge förslag på extra trafik och förstärkningstrafik. 

  Från att tidigare ha använt sig av manuell resanderäkning kommer Skånetrafiken att 
gå över till automatisk passagerarräkning via APC. Statistiken kommer att 
presenteras dagligen och Leverantören kommer att ha access till statistiken. 
Skånetrafiken ser det som ett mycket kraftfullt verktyg för att utveckla trafiken och för 
att snabbt kunna svara upp på förändrade resandemönster. Trafikplaneringen 
kommer således att bli mer dynamisk. Det är viktigt att Leverantören anpassar sig till 
och möjliggör denna utveckling.  

  Leverantören ska planera och genomföra all trafikdrift så att driftstörningar förebyggs. 
Om driftstörningar ändå inträffar ska Leverantören utföra avhjälpande åtgärder som 
inriktas på att säkerställa kvaliteten och begränsar spridning och effekter av 
störningen.  

  I Leverantörens ansvar ingår även beställning till Trafikverket för skyltning m.m. på 
plattformar och stationer. 
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3.2 Punktlighet 

  Punktligheten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för Pågatågen. Mätning av 
punktlighet görs både objektivt genom data som erhålls från mätpunkter i 
Trafikverkets anläggning och subjektivt genom att tillfråga Kunderna i 
kvalitetsmätningar. Detta innebär att Kunderna tillåts att ha sin egen uppfattning om 
vad punktlighet är och att bedöma trafiken efter detta, något som inte nödvändigtvis 
behöver sammanfalla med Skånetrafikens definition av punktlighet. 

  Punktligheten har olika betydelse för Kunden vid olika tider på dygnet. En daglig 
pendlare i Högtrafik är känsligare för förseningar än en Kund under Lågtrafik. En 
försening drabbar också betydligt fler Kunder i Högtrafik än i Lågtrafik. Leverantören 
skall särskilt beakta detta i det löpande arbetet med punktlighet. 

3.2.1  Definitioner och förbättringsarbete 

  Ett Tågs punktlighet definieras med utgångspunkt i gällande tidtabell. Målet med allt 
förbättringsarbete på detta område är att minimera avvikelsen mellan tidtabellen och 
uppmätt avgångstid. Vid utgångsstation mäts avgångstiden i förhållande till Tågets 
tidtabell. För punktligheten undervägs och till slutstation mäts ankomsttiden i 
förhållande till Tågets tidtabell.  Ett enskilt Tågs punktlighet utgörs av både avgång 
från utgångsstation samt ankomster i förhållande till de mätpunkter som passeras. 
Den avvikelse som uppstår mellan Tågets tidtabell och den utförda mätningen utgör 
Tågets försening. 

  Tidiga Tåg mäts inte i nuläget, men kan komma att införas i framtida 
uppföljningsmodeller för trafiken då de i förekommande fall utgör ett problem för 
Kunder. Tidiga Tåg mäts i förhållande till gällande tidtabell vid samtliga platser där 
resandeutbyte förekommer. Har ett Tåg avgått tidigt från någon plats där 
resandeutbyte förekommer så räknas Tåget som inställt. 

  Det finns planer på att fördjupa arbetet med nyckeltal kopplat till punktlighet och 
Kundernas upplevelse av trafikens tillförlitlighet. Ett steg i detta är skapa en modell för 
ett sammanvägt mått som tar hänsyn till både om Tåget är i tid, om Tåget är inställt 
samt hur många Kunder som drabbas. Leverantören förväntas, om så behövs, delta i 
arbetet med framtagandet av detta mått samt aktivt följa utfall och styra 
verksamheten baserat på detta. 

  Leverantören förväntas ha kompetens för att kunna jobba självständigt i Trafikverkets 
system i syfte att kunna analysera genomförd trafik, till exempel vid utförda 
banarbeten, nya sträckor och trafikupplägg eller enskilda Tåg som har återkommande 
punktlighetsproblem. Genomförda analyser skall resultera i åtgärdsförslag vilka 
genomförs i samråd med Skånetrafiken. 

3.3  Region Skånes styrande dokument 

3.3.1  Trafikförsörjningsprogrammet 

  Genom Trafikförsörjningsprogrammet beslutar regionfullmäktige om kollektivtrafiken i 
Skåne län. Trafikförsörjningsprogrammet är långsiktigt och ger en helhetsbild av den 
regionala kollektivtrafiken och omfattar såväl samhällsfinansierad som kommersiell 
trafik. Trafikförsörjningsprogrammet revideras regelbundet, hittills årligen, och 
innehåller mål, strategiska ställningstaganden och grunder för utveckling och 
effektivisering av trafiken. 
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3.3.2  Trafikutvecklingsplanen 

  Skånetrafikens Trafikutvecklingsplan syftar till att utveckla kollektivtrafiken enligt 
målen om resandeutveckling, punktlighet och marknadsandel med flera som styr 
Skånetrafikens verksamhet. Planen beskriver utvecklingen på 3–5 års sikt. Den 
lägger samtidigt grunden för idéer och förslag som förs upp i 
Trafikförsörjningsprogrammet. Planen revideras årligen och bryts ned i årliga 
trafikplaner för buss och tåg, som bildar grund för respektive trafikplaneprocess. 
Planen klassificerar Skånetrafikens olika stråk utifrån resandemängd och beskriver; 
brister, åtgärder och målstandarder för respektive klass. Planen hanterar också olika 
strategiska ställningstaganden som på sikt gynnar utvecklingen av kollektivtrafiken.  

3.3.3  Skånetrafikens budget  

  Av Trafikförsörjningsprogrammet framgår den övergripande budgeten samt de större 
beslutade trafiksatsningarna. Ytterligare satsningar eller effektiviseringar genomförs 
beroende på de ekonomiska förutsättningarna. 

3.3.4  Skånetrafikens Verksamhetsplan 

  I Skånetrafikens Verksamhetsplan knyts budget, Trafikförsörjningsprogram, 
Trafikutvecklingsplan och strategier samman till hur Skånetrafiken omsätter sitt 
uppdrag och möter marknadens förväntningar. 

3.3.5  Trafikplan 

  Utifrån Trafikutvecklingsplanen tas en trafikplan fram för kommande tidtabellsår. 
Arbetet med trafikplanen påbörjas ett år före tidtabellsperiodens start. Planeringen 
inleds med att en övergripande inriktning tas fram, därefter följer en utrednings- och 
analysfas, som mynnar ut i en trafikplan. Större trafikutredningar ska vara klara i ett 
tidigt skede. Trafikplanen fastställs utifrån de övergripande och styrande dokumenten 
(Trafikförsörjningsprogram, Trafikutvecklingsplan, Verksamhetsplan och budget) samt 
de förslag på tidtabellsförändringar som tas fram i respektive trafikuppdrag. Trafikplan 
för tågtrafiken beslutas i mars, nio månader innan tidtabellsskifte, medan trafikplan för 
busstrafiken beslutas cirka ett halvår innan tidtabellsskifte. 

3.4  Långsiktig planering 

  Leverantören ska aktivt ta fram förslag till förbättringar i trafiken och tillsammans med 
Skånetrafiken delta i diskussioner med Trafikverket om framtida kapacitetsbehov, 
banförbättringar m.m. Leverantören ska även, på Skånetrafiken begäran, utarbeta 
alternativa trafikscenarier och omloppsplaner för bedömning av lämplig trafikering, 
kapacitetsbehov, systemeffekter, fordonsbehov m.m. 

3.5 Planering inför ny tidtabellsperiod 

  Leverantören ska initiera trafikplaneringen i så god tid att den av Trafikverket fast-
ställda tidplanen för tågplanearbetet kan hållas och så att planeringen kan ske med 
god kvalitet.  

  Skånetrafiken anger önskade förändringar till Leverantören. Leverantören utarbetar 
och konsekvensbeskriver förslag till tidtabeller och fordonsanvändning. Förslagen 
diskuteras underhand med Skånetrafiken och Trafikverket. Leverantören ska lämna 
löpande information om trafikproduktionen i de olika planerna. 

  När slutligt förslag utarbetats och fastställts av Skånetrafiken ska Leverantören 
beställa trafiken hos Trafikverket i enlighet med de riktlinjer som Trafikverket anger. 
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Leverantören ska vid varje steg i tidtabellsprocessen lämna erforderligt underlag till 
Trafikverket, samt lämna linjetabell till Skånetrafiken löpande under arbetet. 

  Då Trafikverkets förslag utkommer, ska Leverantören granska dessa och till Skåne-
trafiken rapportera eventuella avvikelser från beställningen. Leverantören ska vid 
sådana avvikelser konsekvensbeskriva dessa och utarbeta förslag till lösningar på de 
problem som kan uppkomma i denna process. Skånetrafiken bestämmer sedan vilket 
alternativ som ska väljas. 

  Slutlig beställning lämnas av Leverantören till Trafikverket. 

  Parallellt med tidtabellsprocessen utarbetar Leverantörens omloppsplaner för Fordo-
nen och turlistor för personalen. Omloppsplaner ska vara robust konstruerade och 
uppfylla kraven om styrande planeringsparametrar i punkt 3.8 nedan. Leverantören 
ska rapportera omloppsplaner och annan relevant trafikinformation löpande till 
Skånetrafiken. 

  Leverantören ska aktivt följa resandeutvecklingen och meddela Skånetrafiken om 
antalet Fordon behöver justeras. 

  Då tidtabellen fastställts av Trafikverket ska Leverantören samtidigt lämna 
dokumentation i form av linjetabeller till Skånetrafiken. 

  Senast en månad efter det att Trafikverket fastställt tidtabellen ska Leverantören 
lämna dokumentation till Skånetrafiken i form av:  

   (1) omloppsplaner. 

   (2) total planerad trafikproduktion uttryckt i Tåg- respektive Fordonskilometer 
samt Tåg- respektive Fordonstimmar. 

   (3) personalinsats uttryckt i antal förartimmar respektive tågvärdstimmar. 

3.5.1  Tidtabellscykel 

  September 

Skånetrafiken och Leverantören lägger upp riktlinjerna för nästa tidtabellsstart i 
december månad nästkommande år. 

  Oktober  

Uppstartsmöte där Trafikförsörjningsprogrammet, Verksamhetsplan och budget gås 
igenom. Kundsynpunkter och Leverantörens synpunkter analyseras.     

  November - december 

Utifrån uppstartsmötet i oktober inleder Leverantören konstruktion av Omlopp och 
tidtabeller. Möten sker kontinuerligt mellan Skånetrafiken, Leverantören och 
Trafikverket. Leverantören inleder arbetet med att skapa beställning till Trafikverket. 
Preliminär åtgång av Fordon tas fram utifrån resandestatistik. 

  Januari 

Skånetrafiken och Leverantören träffar Trafikverket för tidiga dialogmöten. 
Avstämning görs mot Trafikförsörjningsprogrammet. 

  Februari - mars 

Leverantören indaterar beställningen till Trafikverket. Omloppsplaner med 
produktionsberäkningar samt linjetabeller levereras till Skånetrafiken. Tidtabellen 
stäms av med Skånetrafikens Trafikplan och budget. 

   

… / … 
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  April 

Leverantören ansöker om tåglägen hos Trafikverket.  

  Maj – juni 

Omloppsplaner för sommartrafiken nästkommande år förbereds. I juni deltar 
Skånetrafiken och Leverantören på samrådsmöte om preliminär tågplan.  

  Juli 

Leverantören skickar in synpunkter på förslag till tågplan till Trafikverket. 

  Augusti 

Skånetrafiken och Leverantören deltar på samrådsmöte om förslag till tågplan. 

  September 

Fastställd tågplan levereras från Trafikverket. Leverantören levererar fastställda 
omloppsplaner med produktionsuppgifter till Skånetrafiken. 

  Oktober – november 

Utifrån fastställd tågplan, inleder Leverantören jobbet med att skapa störningsplaner 
och vinterreduceringsplaner tillsammans med Trafikverket och övriga intressenter. 

  December  

Den nya tidtabellen startar.  

 

3.6 Planering under tidtabellsperiod 

Under varje tidtabellsperiod inträffar händelser som kräver anpassning av trafik, 
Fordon eller personal. Sådana händelser kan vara exempelvis banarbeten, 
driftsstörningar, omdisponering av Fordon, stora publika evenemang, 
beställningstrafik. Leverantören ska utföra sådan planering som erfordras i dessa 
situationer, i enlighet med riktlinjer från Skånetrafiken. 

Leverantören ska planera och beställa Ersättningstrafik och Gula västar vid 
banarbeten i samråd med Skånetrafiken. Trafikproduktionen ska redovisas vid dessa 
tillfällen. 

… / … 
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3.7 Generella åtaganden under planeringsprocessen 

3.7.1  Indatering trafikinformation 

  Indatering av skyltning på stationerna ska göras av Leverantören i system som 
Trafikverket eller Skånetrafiken tillhandahåller. Detta gäller både inför 
tidtabellsskiften, samt vid avvikelser som banarbeten, event m.m. under pågående 
tågplan. 

3.7.2  Störnings- och reduceringsplaner 

  Efter att tidtabellerna fastställs ska Leverantören inleda arbetet med att ta fram 
störningsplaner och reduceringsplaner. Detta ska ske i samråd med andra relevanta 
trafikföretag och Trafikverket. Leverantören ska hålla Skånetrafiken informerad om 
arbetet, och Skånetrafiken beslutar om riktlinjer och principer vid störningar. 

3.7.3  Tjänstetidtabeller 

  Skånetrafiken tar fram tjänstetidtabeller och bekostar tryckning samt distributionen av 
dessa till Leverantören. Tjänstetidtabeller avropas av Leverantören. 

3.7.4  Jourpersonal 

  Leverantören ska ansvara för att det finns tillräckligt med jourpersonal för att 
säkerställa trafiken. Jourpersonal ska placeras så att man undviker inställda tåg vid 
förseningar och sjukskrivningar. Vid kända vädervarningar (till exempel storm och 
kraftigt snöfall) ska Leverantören, i samråd med Skånetrafiken, kalla in extra 
jourpersonal. 

3.7.5  Reservfordon 

  Skånetrafiken tillhandahåller Reservfordon utöver Tidtabellssatta Fordon enligt 
punkten 2.1 i Uppdragsbeskrivning Fordonsunderhåll. Leverantören ska under 
Avtalstiden vara aktiva och drivande i arbetet med att finna optimala former för 
placering och nyttjande av Reservfordon för högsta möjliga kundnytta. 

3.8  Styrande planeringsparametrar 

  Leverantören ska planera och utföra Pågatågstrafiken så att följande parametrar 
uppfylls (gäller inte Tjänstetåg): 

  a) Varje Fordon ska bemannas av en (1) tågvärd. Om en Tur körs med fler än ett 
(1) Fordon ska tåget bemannas av lika många tågvärdar som antalet Fordon i 
Tåget, med en (1) tågvärd i varje Fordon.  

  Skånetrafiken kan därutöver besluta om ytterligare bemanning i varje Fordon. 
  b) Kund ska ha tillträde till Fordon minst fem minuter före avgångstid från Turens 

startstation och tågvärd ska då finnas på plats vid varje Fordon.  

  c) Tågvärd ska vara i tjänst under minst fem minuter efter ett Tågs ankomst till 
slutstation. 

  d) Leverantören ska planera Omlopp så att vändningar under 10 minuter 
undviks. Vändningar under 10 minuter ska godkännas av Skånetrafiken. 

  e) Förare och tågvärdar ska i så stor utsträckning som möjligt följa Fordonets 
Omlopp.  

… / … 
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  f) Vid byte av förare och tågvärd ska ersättande personal vara på plats på 
perrong minst fem minuter före Tågets ankomsttid till den perrong där byte ska 
ske.  

  g) Fordonets dörrar ska inför avgång stängas i så god tid att Turen kan avgå 
enligt tidtabell. Dörrarna får dock som tidigast stängas 20 sekunder före 
avgångstid. 

  h) Förares och tågvärds tjänstgöring ska utformas så att goda förutsättningar för 
operativ tillämpning av störningsplaner och reduceringsplaner vid Stört läge 
skapas. 

 Leverantören ska på Skånetrafikens begäran redovisa personalens 
tjänstgöringsschema. 

4 Driftledning 

4.1 Allmänt 

  Leverantören har fullt ansvar för välfungerande driftledning, vilket innebär full kontroll 
över, och support till, alla delar av sitt utförande av Uppdraget samt samverkan och 
koordinering med Trafikverket, Skånetrafiken och övriga operatörer. Driftledningen 
ska vara bemannad dygnet runt under årets alla dagar och ska vid var tid, vid Normalt 
respektive Stört läge, ha den personal, de system och den utrustning som krävs för 
en välfungerande driftledning. I Leverantörens ansvar för driftledning ingår bland 
annat, men inte begränsat till: 

  (1) att säkerställa att driftledningens personal har den kompetens som krävs för 
att driften ska fungera med minsta möjliga störningar och hög kundnöjdhet. I det 
ingår att personalen har stor kunskap om trafiken, anslutande tåg- och busstrafik 
och lokala förutsättningar. 

  (2) att kunna lämna teknisk rådgivning till förare vid fel på Fordon. 

  (3) att driftledningens personal aktivt deltar i möten med Trafikverket och 
Skånetrafiken för kunskapsutbyte och arbete mot ständiga förbättringar. 

  (4) att upprätta och upprätthålla en välfungerande kontakt med andra 
trafikföretag som bedriver trafik med kopplingar till Pågatågstrafiken på så sätt att 
bästa förutsättningar skapas för att Kunden kan genomföra hela sin resa. 

  (5) att driftledning står i direktkontakt med TIC på så sätt att Kund snabbt kan få 
relevant information som berör dess resa vid Stört läge. 

  Allt arbete i driftledningen ska göras med stort kundfokus.  

4.2 System 

  Driftledningen ska ha ett trafikledningssystem som ska kunna kommunicera med 
relevanta system hos Trafikverket och Skånetrafiken.  

4.3 Redundans 

  Pågatågstrafiken är en samhällskritisk verksamhet. Leverantören ska därför bygga 
upp driftledningen i de delar som är särskilt kritiska på så sätt att redundans uppnås. 
Händelse som ställer krav på redundans kan vara elavbrott hos driftledningen, 
störning i den allmänna ordningen som inte ger tillgång till lokalen eller liknande.  

… / … 
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4.4 Stört läge 

  Krav på driftledningen vid Stört läge framgår av punkt 7.2 nedan. 

5 Förare 
  Leverantören ska bemanna varje Tåg med förare. Föraren ska uppfylla gällande 

myndighetskrav och ansvarar för att framföra Tåget enligt tidtabell och enligt 
fastställda säkerhetsföreskrifter. 

  Föraren ska bära uniform enligt punkt 6.3.2 nedan. 

  Vid Stört läge får Tåg inte lämnas obemannat utan förare. Förare ska först invänta 
avlösande förare innan den lämnar Tåget. 

  I förarens arbetsuppgifter ingår även att: 

  (1) omgående rapportera avvikelser på Fordon och i infrastrukturen till 
Leverantörens driftledning respektive till Trafikverket. 

  (2) i möjlig mån hjälpa Kunder som är ombord på Pågatågen och på station. 

  (3) ge muntlig och relevant trafikinformation via Fordonets högtalarsystem. 

  Föraren ska ha den kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på så 
sätt att hög trafiksäkerhet och hög kundnöjdhet uppnås. I det ingår stor kunskap om 
Pågatågstrafiken, anslutande tåg- och busstrafik och lokala förutsättningar.  

6 Kundbemötande och ombordservice  

6.1 Allmänt 

Leverantörens tågvärdar är den personalkategori som har den största kontaktytan 
gentemot Kunderna och därmed har de också en nyckelroll i att agera dagliga 
ambassadörer för Skånetrafikens varumärke och värderingar. Kundmöten, där 
tågvärdarna ger bra service och tydlig information, sprider en positiv bild av 
verksamheten. Tågvärdarnas arbetsinnehåll och arbetssätt är därmed mycket viktiga 
faktorer för att kunna utveckla verksamheten och öka kundnöjdheten. 

6.2 Tågvärdarnas arbetsuppgifter och tjänstgöring 

Tågvärdarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att  

• ombord på Fordonen visera Färdbevis med Valideringsutrustning, 
• tillsammans med föraren svara för information, 
• i övrigt vara Kunderna behjälpliga.  

En god tågvärd uppträder med hög servicekänsla och verkar genom sitt agerande för 
att Kunderna får ett proffsigt bemötande, en trevlig och behaglig resa samt bra 
information. Tågvärden ska agera utifrån Skånetrafikens värderingar i varje möte med 
Kund. 

För att Kunderna ska kunna få den service och den information de behöver är det av 
stort vikt att tågvärden är synlig och lätt tillgänglig för att kunna vara behjälplig 
Kunderna och kunna svara på frågor. En förutsättning för detta är att tågvärden rör 
sig i Fordonet och vid uppehåll finns tillgänglig för Kunderna på perrongen. Att ha full 
uppmärksamhet riktad mot Kunderna är också viktigt för att vara förekommande och 
aktivt kunna söka upp Kunder i behov av hjälp.   
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För att kunna erbjuda Kunder fullgod information ska tågvärden ha god kännedom om 
Skånetrafikens produkter, Färdbevis, prissystem, priser, resebestämmelser och tid-
tabeller.  Det är också viktigt att tågvärden kan svara på frågor gällande resor i hela 
Skånetrafikens trafikutbud. Vid större stationer ska tågvärden ha kännedom om 
tillgänglig service i området, så som taxi och hotell. 

Till hjälp för att hitta information tillhandahåller Skånetrafiken en digital tjänst som nås 
via en smarttelefon.  

6.2.1  Utrop 

Tågvärdarna ansvarar för information till Kunderna via utrop i Fordonens 
högtalarsystem enligt utropsmallar framtagna i samråd med Skånetrafiken.  

Utropen ska syfta till att ge Kunderna den information de behöver kring sin resa i god 
tid samt att Kunderna ska känna sig välkomna och omhändertagna under resan.  

Exempel på information som ska ges via utrop är att: 

• hälsa välkommen vid utgångsstation och efter större bytespunkt, samt 
informera om att visering av Färdbevis kommer att ske. 

• i god tid informera om anslutningar vid kommande station. 
• hänvisa till var i Tåget det finns lediga platser på belastade avgångar. 
• informera om bristande funktionalitet på Fordonet, exempelvis dörrar ur 

funktion. 
• informera enligt Skånetrafikens särskilda önskemål, exempelvis information 

vid evenemang. 

Utrop ska ske på svenska, men ska vid behov även kunna ges på engelska.  

6.2.2  Visering 

Samtliga Kunder ska ha giltiga Färdbevis. Detta ska kontrolleras av tågvärdarna med 
Valideringsutrustningen enligt Skånetrafikens direktiv. Aktuella direktiv för visering, 
kontrollavgifter med mera anges i Skånetrafikens vid var tid gällande prishandbok. 

Tågvärd ska snarast efter Tågets avgång visera Färdbevis. Visering ska ske efter 
varje station. 

6.2.3  Stört läge 

Vid Stört läge är information och närvaro bland Kunderna extra viktigt. Tågvärden ska 
verka för att Kunderna känner sig trygga och omhändertagna, samt att de får den 
information de behöver för att kunna fatta beslut gällande sin fortsatta resa. 
Tågvärden ska aktivt söka information gällande störningen och dess konsekvenser 
och direkt när ny information finns förmedla den till Kunderna. Finns möjlighet för 
tågvärden att ge individuell information ska detta prioriteras framför utrop. 

För att skapa trygghet är det viktigt att information ges regelbundet. Det innebär att 
återkoppling till Kunderna ska ske även när ny information saknas. I dessa lägen ska 
tågvärden informera att denne återkommer så fort det finns ny information att tillgå. 
Står Tåget stilla, efter annonserad avgångstid, ska information ges till Kunderna inom 
45 sekunder. 

Inför ankomst till bytespunkt ska proaktiv information ges så att Kunden har tid att 
göra ett val, det kan exempelvis gälla information om att det finns alternativ trafik i 
Skånetrafikens trafikutbud som Kunden har möjlighet att göra ett byte till. Att ge 
proaktiv information är också viktigt för att Kunden ska ha möjlighet att förbereda sig 
för bytet.  
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Är Ersättningstrafik aktiverad ska tågvärden tydligt informera om hur Kunden ska gå 
tillväga. Det kan gälla varifrån buss avgår, när buss beräknas avgå och var Kunden 
finner ytterligare information. Det är aldrig acceptabelt att enbart informera att buss 
ersätter. 

I Stört läge fyller tågvärden också en viktig funktion i att kunna ge upplysningar om 
informationsläget och eventuella behov ombord på Fordonet/stationen till 
driftledningen.  

Leverantören ska tillse att tågvärden ombord på Fordonet har tillgång till 
portionsförpackat dricksvatten att erbjuda Kunderna.  

6.2.4  Hjälp till funktionshindrade 

Att vara synlig och tillgänglig för Kunderna är extra viktigt för att tågvärden ska kunna 
uppmärksamma och erbjuda service till Kunder med funktionshinder. Behöver 
funktionshindrad hjälp med på- eller avstigning ska detta prioriteras. Kunden ska även 
erbjudas hjälp att hitta sin plats i Tåget. Tågvärden ska skyndsamt hjälpa Kunden 
ombord, med eller utan hjälp av ramp, och till lämplig plats. 

Tågvärden ska även vid påstigning efterhöra avstigningsstation och om Kunden 
önskar hjälp med avstigning. Om så är fallet ska tågvärden uppsöka Kunden då 
Tåget närmar sig avstigningsstationen och hjälpa Kunden med avstigning.  

Tågvärden ska vara behjälplig om Kunden under resan tillkallar behov av extra hjälp.  

Vidare ska tågvärden följa de riktlinjer som finns beskrivna i den handbok 
Skånetrafiken tillhandhåller gällande hjälp till funktionsnedsatt.  

6.3 Tågvärdarnas egenskaper 

Skånetrafiken ser med fördel att personer som rekryteras för tågvärdsyrket 
kännetecknas av följande:  

• God social kompetens och personlig mognad 
• Serviceinriktad, med tidigare vana från serviceyrke 
• Positiv inställning 
• Lugn och behärskad läggning 
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift 
• Ge ett välvårdat och korrekt intryck och undvika personliga attribut som kan 

väcka anstöt eller obehag 

I tillägg till ovanstående ser Skånetrafiken gärna att Leverantörens personal speglar 
Skånes befolkning i fråga om exempelvis kön, etnicitet och ålder. 

6.3.1  Utbildning 

För att en servicemässig hög profil ska kunna garanteras är det av särskild vikt att 
Leverantören ägnar stor omsorg åt rekrytering och utbildning av sin personal. 
Leverantören ansvarar för att tågvärdarna är väl utbildade för att tågvärdsfunktionen 
ska kunna utföras på ett fullgott sätt.  

Till hjälp i utbildningen tillhandahåller Skånetrafiken utbildningsmaterial gällande: 

• Skånetrafikens produkter 
• Skånetrafikens värderingar 
• Skånetrafikens varumärke 
• Skånetrafikens taxesystem, priser och taxebestämmelser 
• Skånetrafikens trafikutbud och tidtabeller 
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• Handhavande av Valideringsutrustning 
• Kundbemötande 
• Hjälp till funktionshindrad 
• Digital tjänst för inhämtning av information 

Skånetrafiken tillhandahåller även utbildningspersonal för en engångsutbildning av 
Leverantörens egna instruktörer. Tidsåtgång för utbildningen beräknas till 1,5 dagar, 
särskild ersättning utgår inte. Leverantören kan avropa ytterligare utbildningstillfällen 
av Skånetrafiken på Leverantörens bekostnad.  

Leverantören ansvarar för att instruktörerna i sin tur utbildar alla som ska tjänstgöra 
som tågvärdar, med motsvarande utbildningsomfattning, samt att tågvärdarna 
verkligen erhåller avsedd utbildning. I detta åtagande innefattas utbildning, 
utbildningsmaterial samt utbildningslokaler.  

6.3.2  Uniform 

Leverantören bekostar och ansvarar för att tågvärdar och förare är enhetligt och 
prydligt klädda, det vill säga med uniformering. Uniformen ska bestå av: 

• vit skjorta eller vit topp 
• svart, mörkgrå eller mörkblå kostym (byxor, kjol, kavaj och huvudduk) 
• svart, mörkgrå eller mörkblå strumpor 
• svart, mörkgrå eller mörkblå jacka 
• svarta heltäckande skor 

Brodyrer, till exempel Leverantörens logotype, är inte tillåtna på någon del av 
uniformen.  

Uniformen ska tas fram i samarbete med Skånetrafiken och ska, för att profilera 
Skånetrafiken, förses med av Skånetrafiken utvalda kännetecken. Skånetrafiken ska 
även slutligt godkänna uniformen före produktion/ibruktagande.  

För att Kunder lätt ska kunna upptäcka och komma i kontakt med personalen ska 
förare och tågvärdar bära funktionsbricka och accessoarer i Skånetrafikens färger 
och manér för att skapa en tydlig igenkänning och avsändare för Kunden. 
Accessoarerna ska avropas av Leverantören från Skånetrafikens 
profilproduktsleverantör och bekostas av Leverantören till självkostnadspris. 

Till accessoarer räknas: 

• slips 
• näsduk till kavajens bröstficka 
• scarfs i tunnare material 
• mössa 
• keps 
• väska 
• funktionsbricka 

Funktionsbrickan ska ha Skånetrafikens logotype i vårt manér och flaggor för talande 
språk. Inga andra logotyper är tillåtna. 

Leverantören ansvarar för att förse personalen med uniformspersedlar och står för 
kostnader som är kopplade mot dessa.  

6.4 Kontroll av ordning och städning ombord 

Det ingår i Leverantörens ansvar att bevaka att ordningen upprätthålls ombord och att 
det ser rent och snyggt ut i Fordonen.  
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Finns behov av lättare städning ombord på Fordonen utförs detta av Leverantören 
enligt nedan: 

• Plockstädning (löst skräp på bord, säten och golv) 
• Byte och komplettering av informationsmaterial vid behov 
• Vid akut behov: 

o Tömning av skräppåsar/papperskorgar vid sittplatser, i vagnsändar och 
på toaletter 

o Komplettering av toalettpapper 
o Lättare klotterborttagning 
o Sanering av vomering, exkrementer, spill m.m. 

Leverantören ska avtala om hantering av sopor. 

I övrigt ska Leverantören tillse att ordningsregler enligt Bilaga Resevillkor efterlevs, 
samt att gods som hittas ombord på Tågen tillvaratas och registreras (se vidare punkt 
8 nedan). 

7 Störningshantering 

7.1 Allmänt 

Vid Stört läge i tågtrafiken är en väl fungerande störningshantering avgörande för att 
minimera konsekvenserna för Kunderna och en förutsättning för att lyckas i 
målsättningen att få nöjdare och fler Kunder.  Det är därför viktigt att Leverantören 
arbetar aktivt med störningshantering och för att optimera och begränsa omfattningen 
av störningar, i syfte att påverkan för Kunderna ska bli så liten som möjligt.  

Kundernas behov av information, av god kvalitet och i realtid, ställer stora krav på 
samordnad information och parallell informationsdelning mellan samtliga aktörer i 
störningsprocessen. Leverantören ska arbeta aktivt för att ge proaktiv information, i 
syfte att ge Kunderna ett beslutsunderlag och möjlighet att själva fatta beslut om sin 
resa. I förlängningen ger detta nöjdare Kunder. 

I Leverantörens uppdrag ingår hantering av ersättningstrafik och att vid störningar 
bemanna stationsområdet med personal som hjälper Kunderna i situationen. 

För att ständigt kunna utveckla och förbättra störningshanteringen är det även viktigt 
att Leverantören säkerställer att tid avsätts för utvärdering av genomfört arbete efter 
en störning. Utvärderingsunderlag, framtaget i samråd mellan Parterna, ska 
kommuniceras till Skånetrafiken.  

7.2 Driftledning  

Leverantörens driftledning ska vid Stört läge samverka med alla berörda parter för att 
skapa en gemensam lägesbild och handlingsplan. Genom att samordna och göra upp 
en handlingsplan gemensamt undviker man fördröjande led i informationsutväxlingen 
och Kunderna kan få information snabbare. Leverantören ansvarar för att säkerställa 
alla de kontaktvägar driftledningen behöver ha med Trafikverket samt att det finns en 
öppen linje mellan driftledningen och Skånetrafikens TIC.  

För att informationsspridningen ska fungera effektivt ska Leverantörens system vara 
kopplade mot Skånetrafikens system, för närvarande Pubtrans. Störningsrapportering 
ska ges mycket hög prioritet. Inom högst tre (3) minuter efter att driftledningen fått 
kännedom om en störning ska detta meddelas genom en störningsrapport till 
Skånetrafikens TIC. Detta gäller även kontinuerligt under störningen då ny 
information finns att tillgå.   
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I driftledningens uppdrag ingår att driftleda ersättningstrafiken. Det innebär att 
driftledningen i det akuta läget ska beställa och informera gällande ersättningstrafik, 
vid behov korrigera beställningar samt utvärdera gjorda beställningar efter störning.  
Leverantörens driftledning ska ha god överblick över både tåg- och busstrafik, för att 
veta på vilka sträckor det är mest relevant att sätta in ersättningstrafik så att det 
varken blir för korta eller långa sträckor som ersätts. För att få ett fungerande upplägg 
är det också viktigt att driftledningen samordnar sina beställningar med övriga aktörer 
som anordnar ersättningstrafik.  

Då Trafikverket kallar till TIS-möte ska Leverantörens driftledning komma väl 
förberedd och ha förutsättningarna för den aktuella störningen klart för sig. 
Leverantören ska vara aktiv under mötet och presentera upplägg gällande 
ersättningstrafik och Gula västar. Beslut om eventuella justeringar tas gemensamt 
under mötet. 

Driftledningen fyller även en viktig funktion i att säkerställa att den personal som 
möter Kunderna, så som Gula västar och tågvärdar, är uppdaterade med information 
gällande trafikläget, för att i sin tur kunna hjälpa Kunderna i situationen. Att 
driftledningen kontinuerligt har kontakt med den personal som möter Kunderna är 
också viktigt för att kunna få information om hur läget och behovet ser ut på plats.  

7.3 Gula västar 

Vid Stört läge i tågtrafiken finns behov av personal som hjälper Kunderna på 
stationsområdet. För att tillgodose detta introducerade Trafikverket 2011 konceptet 
”Trafikinformation Gula västar”, vilket innebär att tågvärdar, förare eller andra 
anställda antar rollen som Gul väst, tar på sig en signalväst och hjälper Kunderna i 
situationen.  

7.3.1  Initiering av Gula västar 

Leverantören ansvarar för att bemanna stationsområdet med Gula västar, enligt 
konceptet Trafikinformation Gula Västar, TL-9.180 dokument ID TDOK 2013:0596. 
Det är i första hand tågvärdar som antar rollen som Gul väst, men det kan även 
finnas behov av att göra punktinsatser med annan personal.  

Tågvärdar och förare i tjänst ska anta rollen som Gul väst. Särskild ersättning för 
sådan personal betalas inte. 

Gula västar ska initieras direkt då Leverantören blir varse att en störning kan leda till 
problem för Kunderna. Det innefattar: 

• Vid Akut och Stor störning  
• Vid systematiska inställelser av Tåg, som föranleds av till exempel förseningar 
• Då ersättningstrafik är aktuellt i större omfattning 
• Vid reduceringar i trafiken på grund av väderleksförhållanden 
• På begäran av Skånetrafiken 

Vid stopp i tågtrafiken ska Gula västar initieras på stationer där Tågen vänder, samt 
på andra mellanliggande stationer där det finns behov av personal som tar hand om 
Kunderna.  

Stationsområdet ska bemannas så att Gula västar finns tillgängliga för Kunderna på 
strategiskt viktiga platser, så som på perrong, i stationshall och vid hållplats för 
tågersättande buss. 
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Leverantörens driftledning ska, vid de tillfällen Trafikverket kallat till TIS-möte i 
samband med en störning, under TIS-möte rapportera upplägg för Gula västar. Beslut 
om eventuella kompletteringar tas gemensamt under mötet.   

7.3.2  Arbetsuppgift Gula västar 

Gula västars främsta arbetsuppgift är att hjälpa och informera Kunderna så att de får 
tillräcklig information för att kunna fatta ett beslut kring sin fortsatta resa. Det innebär 
att Gula västar ska kunna svara på: 

• Vilka alternativa resmöjligheter som finns tillgängliga utifrån hela 
Skånetrafikens trafikutbud. 

• När ersättningstrafik beräknas vara på plats. 
• Vilken tillgänglig service som finns i närområdet, så som restauranger och 

taxi. 

Till hjälp för att hitta information tillhandahåller Skånetrafiken en digital tjänst. 
Uppdraget kräver att Gula västar är utrustade med en smarttelefon som uppfyller 
kraven i Bilaga IT, punkt 3.1. 

Gula västar ska även utifrån aktuell situation på plats återkoppla behov av lokal 
förstärkning av ett visst budskap via högtalare och/eller skyltar och i övrigt ge 
feedback och upplysningar om informationsläget och behovet på stationen till 
ansvarig funktion.  

Gula västar ska agera utifrån Skånetrafikens värderingar och i varje möte med kund 
vara välkomnande, drivande och visa omtanke och respekt. Tjänstgöring som Gul 
väst kräver god kännedom om området, Skånetrafikens trafikutbud och tillgänglig 
service i närområdet. Leverantören ansvarar för att säkerställa kompetensen hos 
Gula västar.  

7.3.3  Hjälp till särskilt utsatta Kunder 

Funktionshindrade, barn, äldre och till exempel flygresenärer är särskilt utsatta vid 
Stora störning. Gula västar på plats fyller en viktig funktion i att identifiera Kunder som 
tillhör någon av dessa grupper och erbjuda dessa särskild hjälp. Hjälpen kan bestå i 
taxiresa eller förtur på ersättningsbuss. I de fall taxiresor utnyttjas så ska dessa 
samordnas i den mån det är möjligt.  

Gula västar ska ansvara för att taxiresor dokumenteras med Kundens namn, 
kontaktuppgifter och anledning till resan. Komplett dokumentation är en förutsättning 
för att ersättning ska betalas för taxiresan. Ingen ersättning betalas ut för taxiresa där 
komplett dokumentation saknas. 

7.3.4  Gulvästkoordinator 

Den person som är först på plats som Gul väst antar rollen som Gulvästkoordinator. 
Gulvästkoordinatorn leder och koordinerar Gula västars arbete på plats.  

Det är i första hand Gulvästkoordinatorn som är kontaktperson för övriga funktioner. 
Det innebär exempelvis att det är till Gulvästkoordinatorn som Skånetrafikens TIC 
vänder sig om man saknar information som en person på plats kan tänkas ha. 

Gulvästkoordinator ska samarbeta med busskoordinator på plats. Genom att skaffa 
sig en övergripande bild av slutdestinationer för Kunder ska Gulvästkoordinatorn 
kunna återkoppla till busskoordinatorn angående behov av ersättningsbussar, så att 
busskoordinatorn kan göra justeringar i gjord beställning. Krav om busskoordinator 
anges i punkt 7.4.3. 
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Gulvästkoordinator och Gula västar ska även samarbeta med övrig personal som 
finns tillgänglig för Kunderna vid störningar, så som stationsvärdar och 
Trafikinfocenter på Malmö C.  

7.3.5  Klädsel 

Den personal som tjänstgör som Gul Väst ska bära signalväst. Signalvästen ska tas 
fram i samarbete med Skånetrafiken och Skånetrafiken ska även slutligt godkänna 
signalvästen före produktion/ibruktagande.  

7.3.6  Bemanning stationer Gula västar 

Leverantören ska som minimum ha beredskap för att bemanna stationer med Gula 
väster enligt nedan tabell vid inträffad störning. Bemanning ska ske efter 
Skånetrafikens avrop, från vilket inställelsetiden räknas. Ersättning betalas ut enligt 
Avtal. 

Station: Plats: Antal: Inställelsetid - 
inom X minuter 
efter inträffad 
störning: 

Kommentar: 

Malmö C Tågersättande 
busshållplats 

1 30 minuter  

 Plattform 2 (en på vardera 
plattformen) 

30 minuter  

 Glashall 1 15 minuter ST Malmö C 
Trafikinfocenter 
arbetsledare 

Malmö Triangeln Plattform 2 (en i nordläge 
och en i sydläge) 

30 minuter  

Malmö Hyllie Vid 
biljettautomater 

2 30 minuter  

 Tågersättande 
busshållplats 

1 30 minuter  

Lund C Tågersättande 
busshållplats 

1 30 minuter  

 Vid ingång till 
Rydes 
undergång 

1 30 minuter Arbetsledare 

 Vid rulltrappor till 
gångbron 

2 30 minuter  

Helsingborg C Tågersättande 
busshållplats 

1 20 minuter  

 Vänthallen 2 20 minuter  

Kristianstad C Tågersättande 
busshållplats 

1 30 minuter  

 Plattform 1 30 minuter  

Hässleholm Tågersättande 
busshållplats 

1 20 minuter  

 Vid övergången 1 20 minuter  
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 Vänthallen 1 20 minuter  

Ystad Perrong 2 20 minuter  

Eslöv Tågersättande 
busshållplats 

1 30 minuter  

 Plattform 2 30 minuter  

Övriga stationer Perrong 1 30 minuter På stationer där 
tågen stoppats 
eller vänds 

 

7.4 Ersättningstrafik 

Vid Akut störning i trafiken som gör att Tågen inte kan köra ska Leverantören utföra 
ersättningstrafik om: 

• Det inte finns alternativa resmöjligheter med tåg i Skånetrafikens trafikutbud  
• Det är mer än 60 minuter till nästa avgång 

7.4.1  Stor störning 

  Inställelsetid 

När en Stor störning inträffat är det viktigt att ersättningstrafiken kommer igång snabbt 
för att minimera konsekvenserna för Kunderna. Ersättningstrafik ska sättas in på de 
stationer där Tågen vänder samt på mellanliggande stationer som inte kan trafikeras 
med Tåg. De första bussarna ska vara framkörda enligt nedanstående tabell: 

 
Station: Tidpunkt - dagar 

och tider då 
tabellen gäller: 

Antal bussar: Inställelsetid - inom X 
minuter efter 
Konstaterad störning: 

Malmö C Alla dagar  

05:30-20:00 

3 20 minuter 

Malmö Hyllie Alla dagar  

05:30-20:00 

3 20 minuter 

Lund C Alla dagar  

05:30-20:00 

3 20 minuter 

Ystad station Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

2 20 minuter 

Hässleholm C Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 20 minuter 

Helsingborg C Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 20 minuter 

Kristianstad C Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 20 minuter 
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Landskrona Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 30 minuter 

Eslöv Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 30 minuter 

Kävlinge Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 30 minuter 

Höör Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 45 minuter 

Ängelholm Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 45 minuter 

Skurup Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

1 45 minuter 

 

På tider då tabellen inte gäller samt på de stationer som inte är med i tabellen gäller 
inställelsetid 60 minuter.  

  Kapacitet 

Ersättningstrafiken ska som utgångspunkt köras med ett jämnt flöde. Detta sänder 
signalen till Kunden att ersättningstrafiken är igång och att även om Kunden inte får 
plats på bussen som just gick så kommer nästa buss inom kort. Att köra bussar med 
ett jämnt flöde minimerar även risken för trafikstockning nära stationerna. 

Vid en störning som påverkar någon av nedan listade sträckor, bör ersättningstrafiken 
köra med följande intervall: 

Sträcka: Tidpunkt – 
dagar och tider 
då tabellen 
gäller: 

Intervall – 
direktbussar: 

Intervall - bussar via 
mellanstationer: 

Malmö C – Lund C Alla dagar  

05:30-20:00 

En buss var 5:e 
minut i vardera 
riktningen 

En buss var 30 minut i 
vardera riktningen 

Lund C – Eslöv station Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

En buss var 10:e 
minut i vardera 
riktningen 

En buss var 30 minut i 
vardera riktningen 

Eslöv station – Hässleholm 
C 

Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

En buss var 10:e 
minut i vardera 
riktningen 

En buss var 30 minut i 
vardera riktningen 

Höör station – Hässleholm C  Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

En buss var 10:e 
minut i vardera 
riktningen 

En buss var 30 minut i 
vardera riktningen 

Ystad station - Malmö Hyllie  Måndag - fredag 
05:30-10:00 

En direktbuss var 
10:e minut, en 
direktbuss från 
Skurup till Malmö 

En buss från Ystad via 

alla mellanstationer var 

30:e minut 
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Hyllie var 30:e 
minut 

 

Malmö Hyllie – Ystad station  Måndag - fredag 
14:00-18:00 

En direktbuss var 
10:e minut, en 
direktbuss från 
Malmö Hyllie till 
Skurup var 30:e 
minut 

En buss från Malmö 

Hyllie via alla 

mellanstationer var 30:e 

minut 

 

Lund C – Kävlinge station Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

En buss var 10:e 
minut i vardera 
riktningen 

- 

Hässleholm C – Kristianstad 
C 

 

Måndag - fredag 
05:30-10:00 och 
14:00-18:00 

En buss var 10:e 
minut i vardera 
riktningen 

En buss var 30 minut i 
vardera riktningen 

 

Då en Stor störning inträffar på andra sträckor än de som definierats i tabellen ovan 
så bör Leverantören anordna ersättningstrafik i den omfattning som resandemängden 
kräver.  

  Nya stationer 

För stationer där trafikförbudet väsentligt förändras eller där nya stationer tillkommer 
under Avtalstiden överrenskommes inställelsetider och kapacitet gemensamt mellan 
Parterna.  

7.4.2  Begränsad störning 

Vid en Begränsad störning ska ersättningstrafik anordnas för varje ordinarie 
tågavgång och om möjligt avgå på Tågets ordinarie avgångstid. Leverantören bör 
anordna ersättningstrafik i den omfattning som resandemängden kräver. 
Ersättningstrafiken kan bestå i resa med taxifordon i de fall det är kostnadseffektivare 
än ersättningsbuss.  

7.4.3  Busskoordinator 

På stationer som trafikeras med en stor mängd ersättningsfordon ansvarar 
Leverantören för att stationen bemannas med en busskoordinator. Busskoordinators 
uppgift är att hålla ordning och reda vid hållplatserna så att angörning sker på ett 
säkert och effektivt sätt. Busskoordinatorn ska även se till så att ersättningsbussarna 
kör enligt bestämd plan och kommunicera eventuella brister i ersättningstrafiken till 
Leverantörens driftledning så att justeringar kan göras. Busskoordinatorn ska 
samverka med Gulvästkoordinatorn på plats. 

  Inställelsetid 

På följande stationer ska Busskoordinator vara på plats inom 30 minuter från 
Konstaterad störning: 

• Malmö C 
• Malmö Hyllie  
• Lund C 
• Eslöv station 
• Kristianstad C 
• Hässleholm C 
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7.4.4  Förarkrav 

Innan påbörjad ersättningstur ska föraren vara väl informerad kring vilken sträcka 
som ska köras, samt uppehållsmönster för Turen. Detta ska även kommuniceras till 
Kunderna via utrop i fordonets högtalarsystem under Turen. En förutsättning för 
uppdraget är att föraren kan uttrycka sig och förstå svenska språket väl, både i talad 
och i skriven form. Leverantören ansvarar för att säkerställa kompetensen hos förare.  

Förare ska vara utrustad med en smarttelefon som uppfyller kraven i Bilaga IT, punkt 
3.1. 

7.4.5  Fordonskrav 

Bussar som Leverarantören använder för att utföra ersättningstrafik ska uppfylla 
följande krav:  

• Samtliga bussar ska vid Trafikstart uppfylla alla svenska lagkrav, förordningar 
och föreskrifter. Leverantören ansvarar därtill att bussarna vid samma tidpunkt 
är godkända för passagerartrafik i Sverige. I detta åtagande ingår även att 
Leverantören ansvarar för eventuella fel och brister för enskild buss.  

• Bussar ska uppfylla miljökrav på minst Euro 5. Bussarna ska vid varje tillfälle 
uppfylla de krav som gäller vid miljözoner i städerna.  

• Bussarna ska vara utrustade med GPS som ska kunna kommunicera via 
webbtjänster (Web Services), API eller annan 
kommunikationsmetod/gränssnitt som Skånetrafiken beslutar. 

• Bussar ska vara tydligt skyltade med destination i fronten och vid 
påstigningsdörr.  

• Bussarna ska kunna ta emot kunder med cykel såväl som med barnvagn. 
Bussarna bör kunna ta emot funktionshindrade kunder. Om buss inte kan ta 
funktionshindrad Kund ska ett lämpligt fordon omgående ställas till förfogande. 

• Under sommartid kan det förekomma fler cyklar och kunder med bagage. 

7.4.6  Krav gällande GPS 

Samtliga bussar som kör ersättningstrafik ska vara inloggade via GPS, som möjliggör 
att se var bussen befinner sig i realtid. Föraren ska logga in den tur som körs via en 
av Skånetrafiken hänvisad applikation. Leverantören ska tillhandahålla systemstöd till 
Skånetrafiken och andra intressenter för att kunna följa ersättningstrafiken i realtid.  

Ersättningstrafik ska vara korrekt skyltad med destination och med information om 
bussen kör via mellanstationer eller direkt.  

Att bussen är inloggad via GPS är en förutsättning för att ersättning ska betalas. 
Ingen ersättning betalas ut för buss som inte är inloggad via GPS. 

8  Hittegodshantering 

8.1  Allmänt 

  Leverantören ska ansvara för hanteringen av hittegods kopplat till Pågatågen. 
Hittegods ska hanteras och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

  Leverantörerna ska hantera tillvarataget hittegods som hittats i Fordon och på 
trafikerade stationer på så sätt som beskrivs i detta avsnitt.  
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8.2   Lokal och öppettider för utlämning 

  Leverantören ska tillhandahålla en lämplig lokal där hittegodset förvaras och lämnas 
ut. Lokalen ska finnas i eller i närheten av Malmö Centralstation, vilket innebär att 
lokalen ska vara belägen inom 300 meter från koordinaten latitud: 56.609 och 
longitud: 13.  

  Lokalen ska vara bemannad för utlämning av hittegods under följande tider: 

• Kl. 8-17 fyra vardagar i veckan 
• Kl. 8-19 en (1) vardag i veckan 
• Kl. 10-14 på lördagar 

8.3   Information 

  Ägare av hittegods ska på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med Leverantören 
via telefon och kunna få svar på frågor om Leverantörens hittegodshantering. 
Leverantörens ska som minimum kunna ta emot sådana samtal under kontorstid. 
Väntetiden för uppringaren får inte rutinmässigt överstiga två minuter.  

8.4   Registrering och sökning av hittegods 

8.4.1  Registrering 

  Leverantören ska tillvarata och registrera gods som hittas ombord på Tågen. 
Leverantören ska använda ett elektroniskt system för registrering av hittegods för 
Uppdraget. Systemet ska möjliggöra att godset är spårbart under hela hanteringen, 
från registrering till utlämning. Leverantören ansvarar för att informera Skånetrafiken 
om detta system och hur det fungerar.  Värdehandlingar (såsom kontanter, kreditkort 
och id-kort), medicin och dylikt ska hanteras med särskild vaksamhet.  

  Vid registrering ska hittegodset och dess kännetecken beskrivas i systemet. 
Hittegods ska omgående registreras av Leverantören i systemet och därmed göras 
sökbart.   

8.4.2  Sökning 

  Leverantören ska tillhandahålla en funktion (exempelvis en webbsida) där allt 
registrerat hittegods är sökbart av ägaren. Sökfunktionen ska vara möjlig att länka 
från Skånetrafikens respektive hemsidor. 

8.5  Aktiv eftersökning av ägare 

  Leverantören ska aktivt eftersöka ägaren till gods av större värde som kan härledas 
till en ägare (såsom plånbok, kreditkort, mobiltelefon, id-handlingar, Färdbevis). 
Mindre gods som det tydligt går att spåra ägaren till ska sändas till ägaren utan extra 
kostnad för denne. 

  Tågvärd ombord på Fordon ska på Skånetrafikens begäran kunna kontaktas av 
Leverantören för att säkra kvarglömt gods och ge besked om var och när kund kan 
hämta hittegods. 

8.6  Förvaring av gods 

  Hittegodset ska förvaras på ett tryggt och säkert sätt så att godset inte förstörs eller 
blir stulet. Otillåtna substanser, vapen etc. ska överlämnas till Polismyndigheten efter 
registrering. 
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8.7  Utlämning av gods 

  Hittegods ska vara tillgängligt för utlämning på utlämningsstället senast 24 timmar 
efter att Leverantören funnit och registrerat det.   

  Utlämnat gods ska kvitteras av ägaren/avhämtaren på sådant sätt att denne är 
identifierbar.  

  Utlämnat gods ska registreras som ”utlämnat” eller liknande i systemet.  

8.8  Förfogande 

  Hittegods ska, såvida inte separat överenskommelse gjorts med ägaren om senare 
utlämning, efter tre månader bortskänkas till välgörenhetsorganisationer godkända av 
Stiftelsen för insamlingskontroll. Hittegods som inte tas emot av sådana 
välgörenhetsorganisationer ska destrueras, om Skånetrafiken inte anger annat. 

8.9  Rapportering 

  Leverantören ska föra statistik över funnet och utlämnat hittegods. 

  Leverantören ska vid på Skånetrafikens begäran redovisa all tillgänglig 
dokumentation om hittegodshanteringen. 

8.10  Hittelön och ersättning 

  Ingen hittelön får ges till upphittare eller tas emot av Leverantören. Leverantören får 
heller inte kräva ersättning från någon part för hittegodshanteringen. 

  Särskild hantering av hittegods som går utöver kraven i detta avsnitt och som sker 
med anledning av önskemål från ägaren (t.ex. att godset ska skickas rekommenderat 
eller med expresspost) får förenas med en avgift som täcker direkta skäliga 
merkostnader som är ett direkt resultat av ägarens särskilda önskemål. Avgiften får 
dock inte medföra en förtjänst för Leverantören. 

9 Stationsunderhåll 

9.1   Allmänt 

  Kunden får ofta sitt första intryck av resan vid stationen och för att locka nya Kunder 
till kollektivtrafiken är det viktigt att stationerna är tilltalande. 

  Leverantören ska ansvara för tillsyn, städning, reparationer, lagerhållning, underhåll 
av stationer samt rapportering. 

9.2  Avgränsning 

  Drift och underhåll av busshållplatser och hållplatslägen som trafikeras både av 
stadsbuss och regionbuss upphandlas via särskilt avtal och ingår inte i Uppdraget. 

9.3   Beskrivning av tjänsten  

  Det är av största vikt att alla arbetsmoment på Pågatågsstationerna utförs med 
noggrannhet, omsorg och med rätt frekvens. Kunder och allmänhet ska alltid uppleva 
stationerna som välstädade och korrekt och aktuell information ska alltid visas. 
Leverantören ansvarar för att Pågatågsstationerna är hela, rena och upplevs som 
allmänt fräscha. Leverantören ska följa Länsstyrelsens regler om avfallstransporter 
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och i synnerhet vara noggranna vid transport av miljöfarligt avfall. Alla erforderliga 
tillstånd från Länsstyrelsen och kommuner ska inhämtas. 

  Allt stationsunderhåll ska utföras på sätt att Kunderna störs i så liten utsträckning som 
möjligt. 

9.3.1   Skadegörelse och klotter 

  Graffitti, taggar, klotter och övrig skadegörelse ska dokumenteras, fotograferas och 
rapporteras till Skånetrafiken i realtid. Reparation eller åtgärd ska ske inom 24 timmar 
helgfri vardag. För klotter, taggar och graffitti, gäller 24 timmar helgfri vardag. Akut 
utryckning för uppstädning av skadad utrustning, som kan innebära fara för Kund eller 
allmänhet ska åtgärdas inom 4 timmar. Vid eventuell annan skadegörelse på 
Skånetrafikens eller annans egendom ska detta felanmälas till rätt instans. 

  Instruktion vid tvätt- och klottersanering 

  All rengöring, tvätt, skötsel, sanering, reparation samt underhåll av Pågatågsstation 
ska utföras på ett sätt så att skador på station och utrustning helt undviks, i de fall 
detta inte är möjligt ska skademinimering eftersträvas. Leverantören bekostar 
eventuella skador som uppstår vid utförandet av stationsunderhållet. 

  Polisanmälan 

  Vid skadegörelse som omfattar glaskross, graffitti, taggar och större klotter ska en 
polisanmälan upprättas och i realtid rapporteras till Polisen och Skånetrafiken. 

9.3.2  Material och varor 

  Hållplatsutrustning bekostas av Skånetrafiken. Leverantör ska utföra alla 
beställningar från av Skånetrafiken anvisad leverantör. Leverantören ska överta 
Skånetrafikens befintliga lager av hållplatsutrustning. Förbrukningsmaterial ska 
bekostas av Leverantören. 

9.3.3   Fordon för stationsunderhåll 

  Alla fordon som används i Uppdraget ska vara rena och välvårdade. Alla kostnader 
för fordon, fordonsutrustning, drift och underhåll av fordonen samt erforderliga 
försäkringar och parkeringstillstånd ingår i Leverantörens åtagande.  

  Fordon för stationsunderhåll ska vara försedda med dekaler som visar att fordonet 
används för att utföra uppdrag för Skånetrafiken. 

  Fordon får inte framföras på perronger utan SoS-plan och får aldrig ställas upp 
framför väderskydd eller biljetthus 

  Uppskattning av kapacitet på fordon 

  För att klara uppdraget bör fordon vara dimensionerade för transport av glasrutor, 
plank, stolpar och sopor. Likaså ska dessa kunna transportera högtrycksaggregat och 
vattentank på minst en (1) kubikmeter. Fordon bör vara utrustade med verktyg för 
erforderliga reparationsarbeten vid besök på hållplatser och stationer. Leverantören 
ska oavsett lösning tillse transporter av material och varor till och från 
Pågatågsstationer. 

9.3.4   Fortlöpande tillsyn, underhåll, städning, rengöring och förebyggande åtgärder 

  Väderskydd och området en (1) meter omkring ska hållas i gott skick, det vill säga att 
utrustningen ska upplevas som välskött. Exempel på gott skick är att det inte ligger 
skräp, tuggummi, fimpar i eller runt väderskyddet och att det inte är löst, skadat, snett 
eller mögelangripet samt att färg inte flagnar och att text kan läsas utan svårighet. All 
informationsmaterial ska vara läsbart och upplevas som helt och rent. Provocerande 
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texter och dekaler ska skyndsamt avlägsnas eller täckas om det inte är möjligt med 
omedelbar borttagning. Upplockning och borttransport av allt skräp, avfall och 
söndriga detaljer från hållplatserna ska avlägsnas. Spolning av biljettautomater, 
validatorer och monitorer får ej förekomma 

  Vid skada på el-anläggning ska rapportering till Skånetrafikens el-entreprenör ske 
omgående. 

9.3.5   Grundläggande arbeten säkerhet 

  Servicebilar får enbart vistas på plattformen om föraren har erforderlig utbildning, 
utfärdad SoS-plan och övervakas av en utbildad SoS-ledare. Det finns möjlighet att 
hyra en SoS-ledare från Trafikverket och ansöka tillstånd att korsa järnvägsspår för 
att nå mittplattformar. Vissa väderskydd kan aldrig nås med servicebil p g a att det 
saknas ramp till plattformen (se fetstilta kommentarer i Bilaga Stationsfoto). 

  Arbetsområdet, dvs. den del av perrongerna, som omfattas av uppdragen, kan delas 
in i det mindre och det större området enligt principfigurer nedan: 

M = Mindre området (i och längs väderskydd och läskärmar och ut till 
säkerhetszonen)  
S = Större området (hela plattformen enligt rosa markering på stationskartor i Bilaga 
Stationsfoto) 

9.3.6   Grundläggande arbeten utförande 

  Leverantören har i sitt anbud, Bilaga Anbud, angivit hur underhåll av 
Pågatågsstationer avseende nedan listade moment ska utföras. Utförandet ska som 
minimum innehålla nedan listade moment, vilka ska utföras med den frekvens som är 
angiven i Bilaga Anbud. 

 

• Rengöring av och borttagande av klotter, främmande dekaler och dylikt på 
samtliga ytor i och utanför väderskydden och Skånetrafikens egendom. 

• Sopning av mindre föremål exempelvis fimpar, smuts och skräp med lämplig 
metod av golv i och längs väderskydd, skydd för biljettautomater. 

• Kontrollbesiktning och upplockning av större skräp (t ex tidningar, plastpåsar, 
glasspapper, och dylikt) på hela perrongytan enligt ovanstående definition av 
större yta (S) och enligt stationskartor. 

• Tömning och byte av påsar i papperskorgar intill väderskydd. 

• Genomgång av och vid behov utbyte av informationsanslag till Kunderna. 

• Vid behov utbyte av skadade bänkbrädor mot färdigbehandlade. 
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• Vintertid – vid halka eller risk för halka med sand från Trafikverkets sandlådor, 
sanda i och runt väderskydden enligt. Avlägsna snö som hamnat i väderskydden. 

• Sopning med lämplig metod vid behov perrongytor enligt ovanstående definition 
av mindre yta (M). 

• Tvätt av golv och väggar i väderskydd, skärmtak, kupoler och skydd för 
biljettautomater.  

• Under växtsäsongen - ogräsborttagning inom det mindre området (M) och 
anmälan till Trafikverket om ogräs finns inom det större området (S) på en 
perrong. Anmälan till kommunen om slänter behöver rensas. 

• Särskild rengöring av betong- eller asfaltgolv i väderskydd och skydd för 
biljettautomater (exempelvis avlägsnande av fläckar och tuggummi). 

• Kontroll och rensning av takrännors och stuprörs funktioner. 

• Rengöring av innertak i väderskydd, skydd för biljettautomater samt på läskärmar 
och informationstavlor. 

• Rengöring och bättringsmålning av träplank, fyllningsskivor och stommar till 
väderskydd, läskärmar och skydd för biljettautomater. 

• Inoljande av fristående och fasta träbänkar i väderskydd och läskärmar. Utförs 
lämpligen genom utbyte av brädor mot färdigbehandlade. 

• Rengöring av topptavla på hållplatsstolpe för tågersättande buss. 

• Rengöring av armaturglasen i väderskydd, skydd för biljettautomater samt på 
läskärmar och informationstavlor. 

• Utökat stationsunderhåll vid större evenemang etc. 

9.3.7   Övriga tjänster 

  Tidtabellskifte 

  Tidtabellskifte för tåg infaller i nuläget en gång per år, vanligtvis andra söndagen i 
december. För närvarande ska ca 500 stycken anslag bytas på aktuella 
Pågatågsstationer. Skånetrafiken levererar tidtabellsanslag, kartor och 
informationsanslag till Leverantören. 

  Skånetrafiken tillhandahåller Leverantören uppsättningsinstruktioner inför varje 
tidtabellsskifte som Leverantören ska följa.  

  Framställning och uppsättning av informationsmaterial 

  I Leverantörens åtagande ingår att sätta upp nytt och ta ner inaktuellt 
informationsmaterial i Skånetrafikens informationsskåp. Skånetrafiken tillhandahåller 
oftast färdiga anslag. Leverantören ska även i mindre omfattning kunna tillhandahålla 
utskrifter och efterbehandling av informationsmaterial i rätt format upp till 700 * 1 000 
mm från digitalt underlag. 

9.3.8  Möten 

  Leverantörens ledning ska närvara vid ett ledningsmöte en (1) per år. Skånetrafiken 
kallar till möte och Leverantören svarar för protokollföring. Protokollen justeras av 
Skånetrafiken. Vid mötet kan alla frågor som rör stationsunderhållet behandlas. Mötet 
kan sammanfalla med andra ledningsmöten. 
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  Leverantören ska tillsammans med Skånetrafiken medverka i besiktningsrundor minst 

4ggr/år. Besiktningsrundorna omfattar en heldag tillsammans med ansvarig 
arbetsledare. 

9.3.9  Bilagor 

  Information om de Pågatågsstationerna som omfattas av Leverantörens åtagande 
finns i Bilaga Stationsfoto och Bilaga Stationsvolymer. I Bilaga Råd och 
skyddsanvisningar finns riktlinjer för personal som arbetar inom Trafikverkets 
spårområde. 

10 Avropstjänster 
  Leverantören ska på Skånetrafikens begäran tillhandahålla relaterade avropstjänster, 

exempelvis:  

• Förstärkt visering på Pågatågen 
• Resanderäkningar eller andra undersökningar på Pågatågen 
• Särskilda marknadsaktiviteter såsom extra biljettförsäljning vid resandetoppar, 

invigningar och festivaler 
• Gula västar enligt 7.3.6 ovan och vid exempelvis planerade banarbeten eller 

event 

  Ersättning för avropstjänster betalas ut i enlighet med Avtal. 
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