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1 Förutsättningar 
1.1 Skånetrafiken tillhandahåller hyresfritt Leverantören en modern verkstad för med 

tillhörande verkstadsbangård för underhåll av Pågatågen genom avtal med 
Jernhusen. Leverantören blir andrahandshyresgäst med Skånetrafiken för 
verkstads- och kontorslokaler. Leverantören ska bekosta samtliga 
förbrukningskostnader, till exempel värme, vatten, el, sophämtning om inte annat 
uttryckligen framgår av gränsdragningslistan. 

1.2 Verkstadsanläggningens utformning och utrustning framgår av bilagor enligt nedan 
förteckning.  En mindre del av depån (inkl. särskilda kontors- och personallokaler) 
kommer även att ha Fordonsleverantören som andrahandshyresgäst, enligt Bilaga 
Planritning, för utförande av garanti- och nollställningsarbeten kopplade till 
leveranserna av nya Pågatåg. Leverantören ska ha samordningsansvaret för hela 
verksamheten, inkl. miljö- och trafiksäkerhetsansvaret, på Rausdepån.  

1.3 Översiktliga ritningar över verkstaden och spårområdet framgår av Bilaga 
Planritning (plan1, plan 2 respektive spår utvändigt). 

1.4 Gränsdragningslistan för ansvaret mellan hyresvärd och hyresgäst redovisas i 
Bilaga Gränsdragningslista (kontor respektive verkstad). Skånetrafiken överlåter 
ansvaret till Leverantören för det som enligt gränsdragningslistan åligger 
hyresgästen (”HG”) enligt gränsdragningslistan. Fordonsleverantören får ansvar på 
motsvarande sätt för delar som Fordonsleverantören är andrahandshyresgäst. 
Leverantörens ansvar omfattar även det som framgår av det särskilda 
trafikeringsavtal för spåranläggningen inom verkstadsbangården, som ska tecknas 
mellan Jernhusen och Leverantören. 

2 Kortfattad beskrivning 

 
 

 

   
 



Skånetrafiken 
Drift och underhåll av Pågatåg, dnr 165/2017 

Bilaga Depå Raus 

2 (2) 

 
2.1 Kortfattad beskrivning 

Underhållsdepån i Raus innehåller verkstadshall, kontor, lager och omklädningsrum. 
Verkstadshallen är en fyr-spårshall med två (2) stycken fordonsplatser per spår. 
Vidare är verkstadshallen uppdelad i två (2) sektioner med två (2) spår i varje del. 
Totalt finns det åtta (8) stycken fordonsplatser. Verkstadshallen är utformad för att 
möjliggöra underhåll på Pågatåg, litt. X61. I dagsläget (2016) nyttjar Mantena, 
nedan kallad Underhållaren, sex (6) stycken fordonsplatser och 
Fordonsleverantören två (2) stycken fordonsplatser. Fordonsleverantören nyttjar 
sina två verkstadsplatser för garantiarbeten mm och resterande verkstadsplatser, 
sex (6) stycken, nyttjas av Underhållaren för underhållsarbete. Underhållaren och 
Fordonsleverantören har vardera en fordonsplats vardera med lyftkapacitet. 

• Adress: Lokmansgatan 10, Helsingborg 
• Fastighetsbeteckning: Helsingborg Gamla staden 2:5 
• Byggår: 2010 respektive 2012 
• Sammanlagd lokalarea: ca 10 000 kvm 
• Hyresgäster 2016-06-13: Mantena AB, Alstom AB och ISS AB 

2.2  Ytor för Underhållaren: 

• Verkstad: ca 5400 kvm, sex (6) stycken verkstadsplatser på tre (3) spår 
• Lager och teknikutrymmen: ca 1200 kvm 
• Kontor och omklädning: ca 900 kvm  

2.3 Övergripande teknisk beskrivning/utrustning avseende Underhållarens 
fordonsplatser 

• Samtliga fordonsplatser har gravar 
• Underhållaren har en fordonsplats med lyftkapacitet, mobila lyftbockar 
• Tågvärmeposter finns till samtliga fordonsplatser 
• En 16-tons travers och två 5-tons traverser finns i varje verkstadssektion, i 

sektionen som delas med Fordonsleverantören delas även traverserna 
• Svängbara kontaktledningar över samtliga spår 
• En utvändig fekalietömningsanläggning 
• Fasta takplattformar vid alla fordonsplatser utom vid fordonsplatsen med 

lyftkapacitet 
• Avisningsanläggning, varmvatten 
• Kompressor 
• Diverse plattformar, (frontplattform, koppelplattform, instegsplattform) 
• 2 stycken lagerautomater i lagret 

2.4 Övrigt 

• Inom depåområdet finns fordonstvätt och uppställningsspår 

3  Bilagor 
1. Bilaga Planritning plan 1 
2. Bilaga Planritning plan 2 
3. Bilaga Planritning spår utvändigt 
4. Bilaga Gränsdragningslista kontor 
5. Bilaga Gränsdragningslista verkstad 
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