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1 Allmänt 
Nedan följer ett utdrag av de garantiregleringar Skånetrafiken har i sitt avtal med For-
donsleverantören. Syftet med detta utdrag är att överskådligt beskriva de garantier 
Fordonsleverantören åtagit sig i förhållande till Skånetrafiken. Då avtalet är mycket 
omfattande och komplext har Skånetrafiken valt att inte återge avtalet i sin helhet eller 
alla delar som kan ha betydelse för garantifrågor. Utdraget nedan bör ge en tillräckligt 
översiktlig bild av Fordonsleverantörens garantiansvar för att Leverantören skall 
kunna bilda sig en uppfattning om vad som omfattas av underhållsåtagandet och vad 
Leverantörens åtagande att bevaka och påkalla garantiarbeten innebär. 

Skånetrafikens avtal med Fordonsleverantören är uppbyggt så att det finns dels ett 
ramavtal med generell reglering för avrop av leverans av spårfordon, dels ett avrops-
avtal som reglerar avropet av Fordonsflottan och som också kompletterar villkoren i 
ramavtalet. 

Med begreppen Beställaren respektive Avropsberättigad avses i avtalscitaten nedan 
Skånetrafiken. Med begreppet Leverantören avses Fordonsleverantören.  

Vad specifikt gäller den första strecksatsen under rubriken Avropsavtalet Bilaga B, sid 
3 i den citerade punkten 2.2 Särskilda Garantier,  

”Tidsrelaterade särskilda garantier: 
Leverantören bekräftar en minimum livstid på: 
- 800.000 kilometer för hjulen” 

så har denna garanti av Skånetrafiken och Fordonsleverantören avtalats bort och om-
fattas inte av Fordonsleverantörens Garanti.  

2 Tekniska garantier 

2.1 Generell garantireglering 
Följande utdrag ur Skånetrafikens avtal med Fordonsleverantören innehåller den all-
männa garantiregleringen, reklamationsplikt, förlängda garantier, garantiförutsätt-
ningar samt övergripande konsekvenser av garantifel.  

Ramavtalet punkt 18.1:  
”Fel eller avvikelser i tillverkning, konstruktion, material, eller sammanställning eller avvikelser 
från de tekniska specifikationerna, funktionerna eller prestandakraven enligt detta Ramavtal, 
eller andra fel, avvikelser eller tillkortakommanden vilka får som resultat att en leverans (t.ex. 
Spårfordon, reservdel, dokument eller verktyg) inte uppfyller överenskomna specifikationer be-
träffande innehall, driftsegenskaper, prestanda och tillgänglighet, och som visar sig inom två 
(2) år efter datum för övertagande av ett Spårfordon, reservdel, verktyg, dokument etc. skall 
genast åtgärdas av Leverantören på dennes bekostnad. Leverantören skall informera Bestäl-
laren om avvikelsens eller defektens natur och orsak, och tillåta Beställaren att ta del av och 
inspektera åtgärder som genomförs av Leverantören. 

Beställaren skall utan dröjsmål underrätta Leverantören om avvikelser under garantitiden. 

Leverantören skall vidta åtgärder påkallade av fel eller avvikelse, med sådan skyndsamhet 
som omständigheterna kräver, med särskilt hänsyn tagen till Beställarens intresse av att be-
gränsa avbrottet som avvikelsen kan orsaka för Beställarens verksamhet. Experter hos Leve-
rantören skall igångsätta alla relevanta garantiåtgärder under garantin inom fyra (4) timmar 
från meddelande från Beställaren att del, Spårfordon eller utrustning är tillgängligt vid över-
enskommen depå. 
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l väntan på åtgärd under garantin skall Beställaren äga rätt att använda felaktig eller icke god-
känd men användbar del, Spårfordon eller utrustning som levererats.” 

 

Ramavtalet punkt 18.3: 
”Leverantören är också ansvarig för delar och komponenter som ersätter tidigare delar och 
komponenter eller komponenter som reparerats i enlighet med punkten 18.1 första stycket en-
ligt motsvarande regler som gäller för den ursprungliga delen eller komponenten, d.v.s. för 
motsvarande garantiperiod som avtalats för däremot svarande del, komponent eller för den le-
verans, till exempel ett Spårfordon, som den utbytta komponenten ingår i. Detta ansvar gäller 
också skador orsakade på andra delar av de komponenter som reparerats eller av ersätt-
ningskomponenter. Garantitiden skall ej överstiga fyra (4) år från övertagande av respektive 
Spårfordon, reservenhet eller leverans såvida inte annan garantitid uttryckligen avtalats i detta 
Ramavtal.” 

Avropsavtalet punkt 19.5: 
”Ramavtalets punkt 18.3 förtydligas enligt följande: För delar och komponenter reparerade el-
ler ersatta under garantitiden enligt Ramavtalets punkt 18.1 gäller nya garantitider om två (2) 
år räknat från respektive reparation eller utbyte. Den sammanlagda garantitiden skall dock inte 
överstiga fyra (4) år, räknat från den ursprungliga garantitidens början, såvida inte längre ga-
rantitider uttryckligen avtalats.” 

Ramavtalet punkt 18.6: 
”Leverantörens ansvar täcker endast fel eller avvikelser som uppträder under normalt använ-
dande och vid korrekt handhavande. Leverantören är ansvarig för fel eller avvikelser som visar 
sig eller är orsakade av fel i dokumentation eller som visar sig som en följd av oriktig och otill-
räcklig utbildning tillhandahållen av Leverantören. Leverantörens ansvar omfattar inte fel eller 
avvikelser som är orsakade av otillräckligt underhåll, felaktig förvaring eller felaktigt använ-
dande av Beställaren, felaktig sammansättning av Beställaren eller ändringar genomförda 
utan godkännande från Leverantören eller felaktigt utförda reparationer utförda av Beställa-
ren.” 

Ramavtalet punkt 18.9: 
”Leverantören skall svara för och bära alla kostnader och stå alla risker i samband med utred-
ningar, reparationer, nedmontering och montering vid åtgärdandet av fel eller avvikelser som 
täcks av garantin, och under en tid av fyra (4) år från övertagandet av respektive serielevere-
rat Spårfordon enligt detta Ramavtal, i tillägg därtill antingen på sin bekostnad tillhandahålla 
det antal utbytesfordon som erfordras eller utge ersättning till Beställaren med SEK fjorton tu-
sen (14 000) per dag, för varje Spårfordon som inte är tillgängligt för trafikering på grund av fel 
som faller under Leverantörens garantiåtagande. Vid åtgärdandet av fel eller avvikelser som 
täcks av garantin skall Leverantören kunna använda sådan utrustning och mot ersättning fö-
rare till Spårfordonen som Beställaren skäligen kan ställa till Leverantörens förfogande.” 

2.2 Särskilda garantier 
Följande utdrag ur Skånetrafikens avtal med Fordonsleverantören innehåller särskilda 
garantier avseende vissa delar av Fordonen. 

Ramavtalet punkt 18.7:  
”För axlar skall en garantiperiod om fem (5) år, och för hjul en garantiperiod om tre (3) år, till-
lämpas oavsett vad som har angivits ovan i punkten 18.1. Garantiperioden skall anses vara 
påbörjad, för varje omgång axlar och hjul på ett Spårfordon, när Spårfordonet har övertagits 
enligt detta Ramavtal. Bestämmelsen i punkten 18.3 skall äga tillämpning, dock skall garantiti-
den ej överstiga tio (10) år från övertagande av respektive Spårfordon. För hjul skall dock gälla 
att garantin gäller hjul som slits och byts ut enligt gällande underhållsprogram under hjulens 
normala livslängd.” 
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Avropsavtalet Bilaga B sid 2 y: 
”För passagerardörrarna gäller en utsträckt garanti i totalt 36 månader från övertagandet av 
respektive fordon.” 

Avropsavtalet Bilaga B sid 3:  
”Tidsrelaterade särskilda garantier: 
Leverantören bekräftar en minimum livstid på: 
- 800.000 kilometer för hjulen 
- 200.000 kilometer för bromsbeläggen 
- 1.600.000 kilometer för bromsskivorna  
De ovan nämnda körsträckorna gäller för 90 % av de respektive komponenterna. Normal drift 
genom hela året är förutsatt.” 
Ramavtalet punkt 19.2 tredje och fjärde stycket:  
”Beträffande boggieramar (inklusive men inte begränsat till svetsar) skall utöver vad som 
framgår av föregående stycke en garantitid om tio (10) år från respektive leverans gälla för fel 
beroende på felaktigt material och arbete. 

Om ovan nämnda garanti inte uppfylles skall Leverantören på sin bekostnad avhjälpa eller låta 
avhjälpa skador på den aktuella delen.” 

Ramavtalet punkt 19.3:  
”Leverantörens design, konstruktion och beräkningar av viktiga komponenter förtecknade i bi-
laga 14 som används i tillverkningen kommer att utföras så att de medger tio (10) års bruk 
med endast sedvanliga inspektioner och sedvanligt underhåll i enlighet med underhållsma-
nual. 

Om ovan nämnda krav inte uppfylles skall Leverantören på sin bekostnad avhjälpa eller låta 
avhjälpa skador på ovan nämnda komponenter inom tio (10) år från övertagandet av respek-
tive leverans.” 

Avropsavtalet punkt 1.3:  
”Det antecknas att Bilaga 14 till Ramavtalet ersätts av Bilaga 14 och Bilaga A till Avropsavtalet 
varför punkt 19.3 i Ramavtalet skall anses hänvisa till båda dessa bilagor. Det antecknas vi-
dare att utöver de garantitider som anges punkt 18 och 19.3 i Ramavtalet, gäller de särskilda 
garantitider som anges i Bilaga B.” 

Avropsavtalet Bilaga 14 innehåller en förteckning över unika komponenter, jämför Bi-
laga 2.14 till Uppdragsbeskrivningen. 

Avropsavtalet Bilaga A innehåller en förteckning över högvärdeskomponenter, jämför 
Bilaga 2.13 till Uppdragsbeskrivningen. 

Avropsavtalet Bilaga B sid 2 y: 
”I samband därmed förbinder sig ALSTOM att åtgärda aktuella bristobjekt som till exempel 
dörrar eller ökat onormalt och störande ljud. Sådana åtgärder ska också tillämpas på andra 
X60-baserade projekt såsom Skåne. Även andra brister såsom dubbelbilder i framrutorna eller 
skillnader i linjespänning tas upp till behandling. 

Spårfordonen skall vara fria från missljud. Som missljud avses varje form av invändigt eller ut-
vändigt ljud som kommer från Spårfordonet och som är av en typ eller i en omfattning som inte 
normalt förekommer på ett eldrivet tåg av liknande typ och som passagerare eller andra upp-
lever som störande.” 
Ramavtalet punkt 22.3:  
”Leverantören skall intill utgången av garantitiden enligt punkten 18.1 för det sista övertagna 
Spårfordonet enligt Avropsavtal utan dröjsmal, på sin bekostnad, rätta alla defekter eller avvi-
kelser som uppkommer på programvaror levererade under Avropsavtalet och skall också om 
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nödvändigt leverera nya utgåvor och kopior eller versioner av sådana programvaror. Leveran-
tören skall också vara beredd att, med avseende på programvaror, till rimliga och marknads-
mässiga priser offerera fortsatt underhåll efter utgången av garantiperioden enligt ovan.” 

2.3 Systematiska fel 
Följande utdrag ur Skånetrafikens avtal med Fordonsleverantören innehåller reglering 
beträffande systematiska fel.  

Ramavtalet punkt 19.1:  
”Om likartade fel eller avvikelser hänförliga till konstruktion, tillverkning, material eller utfö-
rande, funktion, prestanda eller tillgänglighet, som kan betraktas som seriefel, visar sig före 
utgången av den under punkt 18.1 avtalade garantiperioden för det sista serielevererade 
Spårfordonet och felet kan förekomma hos fler än tio (10) procent av Spårfordonen, dock 
minst hos två (2) Spårfordon eller på tre (3) komponenter, av samma typ och felet har uppstått 
p.g.a. liknande händelser, i samma eller flera Spårfordon, inklusive de för vilka garantiperi-
oden har gått ut, skall Leverantören på egen bekostnad rätta till fel eller avvikelser på samtliga 
levererade Spårfordon på sätt, tid och plats Beställaren anger. Vad nu sagts gäller även för ut-
rustning, verktyg, dokument och annat som levererats under detta Ramavtal.” 

Avropsavtalet punkt 19.10:  
”Uppkommer sådana systematiska avvikelser m.m. som avses i Ramavtalets punkt 19.1 ålig-
ger det Leverantören att på egen bekostnad åtgärda aktuella fel eller avvikelser på sätt, tid 
och plats Avropsberättigad anger. Leverantören skall föreslå en process och tidplan för åtgär-
dande och verifiering som skall godkännas av Avropsberättigad. Sålunda godkänd process 
och tidplan skall anses bindande för parterna. Har avvikelserna inte åtgärdats och godkänts 
inom angiven tid äger Avropsberättigad rätt att låta annan avhjälpa avvikelserna på Leverantö-
rens risk och bekostnad.” 

Ramavtalet punkt 19.4:  
”Om under sådan tid då garanti gäller för hjul och axlar för något Spårfordon likartade fel eller 
avvikelser visar sig på två (2) axlar eller hjul på något Spårfordon eller på fler än fem (5) % av 
axlarna eller hjulen tillverkade från samma gjutning, skall Beställaren äga rätt att få samtliga 
axlar och hjul tillhörande samma Spårfordon eller gjutning utbytta mot nya axlar och/eller hjul.” 

2.4 Konstruktionsåtagande m.m. 
Följande utdrag ur Skånetrafikens avtal med Fordonsleverantören innehåller reglering 
beträffande Fordonens konstruktion m.m.  

Ramavtalet punkt 19.2 första och andra stycket:  
”Leverantörens design, konstruktion och beräkningar av koppel mellan fordonsdelar kommer 
att utföras så att en livslängd om minst trettio (30) år utan utmattningsskador eller oacceptabla 
förslitningar medges vid riktig användning och med endast sedvanligt underhåll i enlighet med 
underhållsmanual. 

Leverantörens design, konstruktion och beräkningar av boggieramar (inklusive men inte be-
gränsat till svetsar) och/eller andra anordningar för hjulupphängning (med undantag för gum-
mikomponenter) liksom bärande vagnkorgar kommer att utföras så att en livslängd om minst 
trettio (30) år medges utan utmattning eller oacceptabla förslitningar vid riktig användning och 
med endast sedvanligt underhåll i enlighet med underhållsmanual varvid det förutsättes att 
banstandarden motsvarar den standard som fastställts av Banverket.” 
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2.5 Allmänt leveransåtagande 

Följande utdrag ur Skånetrafikens avtal med Fordonsleverantören innehåller en be-
skrivning av Fordonsleverantörens allmänna leveransåtagande.  

 

Ramavtalet punkt 3.1:  
”Leverantören skall till Beställaren leverera fullt driftfärdiga Spårfordon. Spårfordonen skall 
vara anpassade efter svenska förhållanden, normer och praxis.” 

Ramavtalet punkt 3.2:  
”Leverantörens åtaganden enligt detta Ramavtal innefattar bland annat detaljprojektering, 
konstruktionsberäkningar, arbetsritningar och annan dokumentation, tillverkning, transport till 
överenskommen leveransplats enligt Avropsavtalet för leverans, intrimning, provning och 
provdrift och därtill garantiåtagande. Åtagandet innefattar även utbildning samt tillhandahål-
lande av reservdelar och verktyg. 

Leverantören skall utifrån specifikation, bilagorna 1 och 2, tillhandahålla Spårfordon som med 
den överenskomna specifikationen till fullo är integrerade med det svenska spårsystemet (sta-
tens spåranläggningar), däribland stationer och perronger, spår, banprofil, strömförsörjnings-
system, säkerhet och säkerhetssystem, signalsystem, tunnlar, intern och extern kommunikat-
ion med nödvändiga förberedelser, gränssnitt, klimatförhållanden, vari innefattas att Spårfor-
donen skall kunna användas utan inskränkningar under alla förekommande väderförhållanden 
och övriga driftsbetingelser i Sverige (i enlighet med de individuella kravspecifikationer som 
fastställts i respektive Avropsavtal) - innebärande bl.a. avisning och att erforderligt extra vin-
terunderhåll skall kunna utföras på trafikfri tid och i ordinarie drift- och underhållsanläggningar, 
brandskydd, brandsäkerhet, brandresistent material och laster, allt enligt av myndigheter fast-
ställda bestämmelser. 
Ramavtalet punkt 3.3:  
”Leverantörens åtaganden skall innefatta följande: 

- Konstruktion att utföras i nära samarbete med Beställaren. 

Beträffande konstruktion skall Leverantören så långt som praktiskt är möjligt använda stan-
dardutrustning, standardmoduler och godkända och verifierade standardiserade system som 
redan är utvecklade och levererade av Leverantören, men av senaste och modernaste design 
och teknologi, alltjämt inom ramen för specifikationen och med möjligheter för Beställaren att 
påverka utvändig och invändig design eller funktioner hos Spårfordonen enligt bilaga 1 och 2. 

- Tillverkning och leverans av det antal Spårfordon som beställts enligt Avropsavtalet - Upp-
fyllande och inhämtande av alla myndighetskrav och godkännanden inklusive typtester, typ-
godkännande samt spårmedgivande. 

- Dokumentation, beräkningar och ritningar. 

Beträffande dokumentationen, beräkningarna och ritningarna innefattar åtagandet leverans av 
fullständig dokumentation i enlighet med bilaga 1 och 6. Dokumentationen skall tillhandahållas 
på datamedia till exempel i form av CD-ROM-skivor med möjlighet för Beställaren att enkelt 
och utan tillstånd eller särskild behörighet kunna skriva ut dokumentationen samt med rätt att 
lämna ut denna till tredje man för inhämtande av anbud eller för uppdrag t.ex. att utföra under-
håll. Dokumentationens innehall skall alltid minst motsvara de nivåer som har godtagits av Be-
ställaren för X40-och X60-fordon som tidigare levererats för trafikering i Sverige. Dokumentat-
ion skall ej användas av Beställaren eller överlämnas till tredje man för tillverkning av tåg. Med 
hänvisning till punkten 21.3 skall detta dock inte hindra att dokumentation används på sådant 
sätt för tillverkning av reservdelar, I övrigt skall dokumentationen vara i enlighet med god 
branschmässig standard som också inbegriper tillhandahållandet av manualer för drift, hante-
ring, underhåll och utbildning inklusive underhållsplaner. All dokumentation skall vara skriven 
på svenska med undantag för teknisk dokumentation avsedd för tekniska specialister samt 
programvarudokumentation. Denna dokumentation kan tillhandahållas på engelska. 
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Utbildning inklusive planering, dokumentation, träningsstöd och genomförande. Utbildningen 
skall genomföras i enlighet med förutsättningarna och kraven angivna i bilaga 5. 

Underhållsutrustning och specialverktyg enligt bilaga 11 

Tillhandahållandet av leverantörsunika komponenter vilka beställs vid senare datum och vilka 
specificeras i bilaga 14 vilken nu innefattar en preliminär lista över sådana komponenter. 

- Verifikation och test av den fullständiga leveransen enligt bilaga 3. 

- Nödvändiga tjänster för genomförandet av leverans, tekniskt bistånd, bistånd för underhåll 
och andra tjänster som anges här eller i bilagorna till detta Ramavtal.” 

Ramavtalet punkt 3.4:  
”Leverantören skall ha fullständigt och odelat ansvar för det rätta fullgörandet av alla åtagan-
den och förpliktelser under detta Ramavtal samt för att omfattningen av leveransen i alla hän-
seenden uppfyller kraven angivna i detta Ramavtal och kravspecifikationen inklusive prestan-
dakraven och Leverantörens specifikation, bilagorna 1 och 2. Leveransen skall i alla hänseen-
den följa och uppfylla alla myndighetskrav liksom alla tillämpliga lagar, förordningar, regler, 
normer, standards och föreskrifter inklusive säkerhetsföreskrifter, miljöföreskrifter och regler 
beträffande arbetsmiljö. Med lagar, förordningar och regler avses sådana som är ikraft vid 
detta Ramavtals undertecknande och därutöver sådana som är kända och som därefter kom-
mer att träda i kraft. 

Leverantören är dock skyldig att även efter Ramavtalets undertecknande vidta sådana änd-
ringar som kan följa av ändrade förordningar och regler. Parterna skall träffa överenskommel-
ser härom genom ändringar och tillägg till detta Ramavtal. Eventuell prisändring föranledd av 
lagändringar som kungörs efter detta Ramavtals undertecknande (eller ändringar som inte 
krävs enligt gällande regelverk men som Beställaren ändå önskar att Leverantören utför) skall 
motsvara Leverantörens styrkta, skäliga och nödvändiga kostnad för att vidta ändringen. 

Leverantören skall vara skyldig att på sin bekostnad svara för att Spårfordonen och övrigt som 
levereras enligt detta Ramavtal genomgår och erhåller samtliga godkännanden från alla be-
rörda myndigheter inklusive typgodkännande.  

Ramavtalet punkt 3.5:  
Leveranser, Spårfordon, material, tjänster och dokumentation skall i sin helhet (även utöver 
vad som specificerats) uppfylla objektivt högt ställda krav på felfri och oavbruten drift, kvalitet 
och prestanda. 

Leverantören och Beställaren skall inga i ett nära samarbete, vilket bland annat innebär att de 
skall agera lojalt och i båda parters bästa intresse. 

Leverantören skall underrätta Beställaren om  

- möjliga förseningar 

- tekniska problem 

- teknisk eller annan utveckling och även 

- delta i regelbundna möten sammankallade av Beställaren eller Leverantören (protokoll skall 
föras av Leverantören och justeras av Beställaren). 
Ramavtalet punkt 3.6:  
”Leverantören skall på sin bekostnad även utföra allt arbete och genomföra alla leveranser av 
material eller tillhandahålla service och tjänster som inte är specifikt omnämnda i detta Ram-
avtal men vilka kan anses följa av detta Ramavtal som om sådant arbete eller material eller 
sådan service vore uttryckligen omnämnd i detta Ramavtal, allt med avsikt att uppfylla avta-
lade krav, prestanda och funktioner etc. Leverantören skall fullgöra samtliga åtaganden och 
skyldigheter som följer av detta Ramavtal utan ytterligare ersättning utöver de priser som 
framgår av punkten 14 och i bilaga 7, såvitt det inte i delta Ramavtal eller i Avropsavtal uttryck-
ligen anges att Leverantören skall vara berättigad till ytterligare ersättning vid fullgörande av 
ett visst åtagande eller skyldighet.” 
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2.6 Ändringar 

Fordonsleverantören har åtagit sig att se till att anpassningar, förändringar, förbätt-
ringar, uppdateringar och modifikationer av Fordonen inte medför att Fordonsidentite-
ten förändras.  

Avropsavtalet punkt 1.1: 
”Med Spårfordon avses i detta Avropsavtal fordon av fordonstypen CORADIA LIREX Sverige 
4 vagnars tågsätt i det utförande och med de specifikationer och prestanda som anges i Bi-
laga 2 Teknisk beskrivning med de tillägg och justeringar som anges i Bilaga I. Spårfordonen 
skall uppfylla samtliga krav i Ramavtalets Bilaga 1 och Beskrivning av Designnivå i Bilaga J 
med undantag för vad som uttryckligt och tydligt framgår av Bilaga K.  

Alla Spårfordon skall vara fordonstekniskt identiska. Härmed avses att  alla anpassningar, för-
ändringar, förbättringar, uppdateringar och modifikationer (nedan gemensamt betecknade 
”Ändringar”), jämfört med kraven i Avtalet,   

(i) som erfordras enligt tvingande lag eller standarder,  

(ii) som avtalats för något Spårfordon under detta Avtal,   

(iii) som utförts på något Spårfordon under detta Avtal, eller  

(iv) som utförts på andra spårfordon av typen Coradia Lirex,  

till och med Avtalad leveransdag för det sist levererade Spårfordonet avropat under detta Av-
ropsavtal, skall inkluderas i Avropsavtalet och gälla som krav för de Spårfordon som levereras 
enligt detta Avropsavtal, om inte annat följer av vad som anges nedan. Åtagandet innefattar 
även Spårfordon som avropas enligt optioner under detta Avropsavtal.  

Eventuella Ändringar som till följd av ovanstående erfordras på redan levererade Spårfordon, 
skall vara slutförda senast före utgången av garantitiden enligt Ramavtalets punkt 18.1 för det 
sist levererade Spårfordonet enligt detta Avropsavtal.  Ändringar som blir kända senare än 
sex månader före Avtalad leveransdag skall om möjligt utföras före leveransdagen eller an-
nars inom skälig tid därefter.   

Leverantören skall (med undantag för de fall som anges nedan) alltid tillfråga Avropsberättigad 
innan sådana Ändringar Avropsberättigad har rätt till införs. Avropsberättigad skall efter förfrå-
gan ange om föreslagen Ändring godkänns eller inte. Sedan Avropsberättigad tillfrågats före-
ligger beträffande den föreslagna Ändringen endast skyldighet att införa denna om den god-
känns av Avropsberättigad. På motsvarande sätt får tillverkningsplats, varmed avses platsen 
för sammansättning av Spårfordonet, inte ändras utan Avropsberättigads godkännande. Leve-
rantören kan underlåta att inhämta godkännande endast i de fall då   

(i) Ändringen inte i något avseende innebär en försämring i förhållande till vad som avtalats el-
ler tidigare utformning,  

(ii) Ändringen inte innebär en förändring av gränssnitt,  

(iii) Ändringen inte påverkar Avropsberättigads möjligheter att använda sig av befintliga re-
servdelar eller reparationsinstruktioner beträffande Spårfordon eller dennes underhållsarbete i 
övrigt och  

(iv) Ändringen inte medför merkostnader för Avropsberättigad. 

3 Ekonomiska garantier 

3.1 Reservdelar 
Fordonsleverantören har lämnat ett antal garantier beträffande priser, tillgänglighet 
och leveransvillkor för reservdelar.  

… / … 
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Avseende reservdelshanteringen och Avropsavtalets bilaga M, K-lager, finns inget 
konsignationslager och därmed inga förpliktelser för Fordonsleverantören att leverera 
98 % av reservdelarna inom 4 timmar. Fordonsleverantören har förpliktelser att leve-
rera reservdelar med leveranstiderna i bilaga 11 till avropsavtalet som i detta Avtal 
ersatts av Bilaga Reservdelslista. Det är Leverantörens ansvar att säkerställa reserv-
delsförsörjningen under hela Uppdraget. 

 

Ramavtalet punkt 21.2 andra stycket:  
”Från övertagande av det första Sparfordonet enligt detta Ramavtal och till och med två (2) år 
efter övertagande av det sista Sparfordonet som levereras enligt detta Ramavtal skall Leve-
rantören tillhandahålla ett konsignationslager av reservdelar som får användas av Beställaren. 
Konsignationslagret skall innehålla alla reservdelar för service och underhåll som Leverantö-
ren anser nödvändiga för att möjliggöra att leveranserna enligt detta Ramavtal uppfyller till-
gänglighetskraven och andra krav enligt detta Ramavtal. Efter utgången av garantiperioden 
skall Beställaren äga rätt att köpa från Leverantören sådana reservdelar ur konsignationslag-
ret och delar därav som Beställaren anser nödvändiga för service och underhåll av det som 
levererats. Leverantören skall också på löpande basis hålla Beställaren underrättad om anta-
let och typen av reservdelar som används i samband med garantireparationer.” 

Avropsavtalet punkt 9.3 in fine: 
”Leverantören garanterar vidare att Avropsberättigad under den i Ramavtalets punkt 21.3 an-
givna tiden skall äga rätt att köpa reservdelar till det lägsta av det pris som använts i LSC-
kalkylen och det pris som angetts i Bilaga 11.” 

Bilaga 11 till Avropsavtalet motsvarar Bilaga 2.15 till Uppdragsbeskrivningen. 

Bilaga M till Avropsavtalet sid 3 y: 
”Leverantören garanterar att 98 % av beställda reservdelar per kalendermånad levereras inom 
4 timmar och resterande 2 % inom de leveranstider som anges i Bilaga 11 beträffande reserv-
delsförsörjningen för underhåll som inte erfordras på grund av vandalism och trafikrelaterade 
skador och som inte omfattas av Leverantörens åtaganden enligt Avtalet. Om Leverantören 
inte lever upp till angiven garanti eller angivna leveranskrav i övrigt skall eventuella inskränk-
ningar i driften räknas som fel som Leverantören svarar för vid tillämpning av Ramavtalets 
punkt 18.9 och 18.11. 

Avropsavtalet punkt 9.5: 
”Övriga leveransvillkor för reservdelar: DDP (Incoterms 2000) till Avropsberättigads verkstad i 
Skåneregionen. Övriga betalningsvillkor, se Bilaga 7 Betalningsplan inklusive priser.” 

Bilaga 7 till Avropsavtalet punkt 1.1 femte stycket: 

 
Bilaga 7 till Avropsavtalet punkt 1.4: 

 

… / … 
 



Skånetrafiken 
Drift och underhåll av Pågatåg, dnr 165/2017 
Bilaga Garantier från Fordonstillverkaren 

9 (10) 

 
 

 
 

Bilaga 7 till Avropsavtalet punkt 1.5: 

 
 

Med P0 avses inte bara grundpris per tåg som anges i formeln. Med P0 ska även förstås an-
givna priser för reservdelar, specialverktyg och högvärdeskomponenter. 

Alstom har illustrerat utvecklingen av samtliga i prisuppräkningsformeln ingående index fram 
till och med februari 2008, dels var för sig, dels viktade enligt formeln: 

Month 
M – 291-

295 E - 31 ST - 271 L Percentage Percentage 
 2000 = 100 2000 = 100 200 = 100   increase increase 

Base price         with  without 

oct 04 105,6 100,5 142,6 16,18 
waiting pe-

riod 
waiting pe-

riod 
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Delivery in             
feb-08 112,6 105,1 169,8 17,50 7,2112 7,6241 
 

Skånetrafiken ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna ovan om utvecklingen av index. 
Underhållaren får själv göra en professionell bedömning av utvecklingen varvid informat-
ion kan inhämtas från de institutioner som upprättar angivna indexkällor. 

… / … 
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