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1 Allmänt 
 En fungerande rapportering/redovisning av underhållsdata och nyckeltal i 

Uppdraget är av stor vikt för att Uppdraget ska kunna följas upp, styras och 
utvecklas. Fullständig månadsrapporting är en förutsättning för betalning av 
faktura. Ej kompletta, försenade eller uteblivna dagliga rapporter medför ett vite. I 
denna bilaga beskrivs rutiner för rapportering.  

2 Format och metod 
 Rapporten ska skapas i tabell, XML eller annat format som Skånetrafiken beslutar. 

Rapporteringen ska ske via webbtjänster (Web Services), API eller annan 
kommunikationsmetod/gränssnitt som Skånetrafiken beslutar. För närvarande 
använder Skånetrafiken sig av ett Business Intelligence-verktyg (BI-verktyg) för att 
analysera och presentera data.  

 I den mån rapportering/redovisning saknas i denna Bilaga Rapportering, men finns 
beskriven i Avtalet med dess övriga bilagor, så gäller dessa krav utöver 
nedanstående.  

3 Daglig rapportering 

3.1   Fordonsunderhåll 

 Utöver vad som anges i Uppdragsbeskrivning Fordonsunderhåll ska Leverantören 
ska inför varje Trafikdygn rapportera nedanstående. I rapporten ska följande 
redovisas:  

1. Fordon som är avställda från trafik och disponeras för underhåll, orsak till 
avställning, var Fordonet befinner sig och en prognos för när Fordonet åter kan 
trafiksättas, fördelat på: 

a) Fordon avställda för Fordonsunderhåll på Leverantörens ansvar. 
b) Fordon avställda på grund av Garantifel. 

2. Tidtabellssatta Fordon med beskrivning av Driftstörande fel. 
3. Antal inrapporterade fel på Fordon som ännu inte är åtgärdade. 
4. Lista över Fordon inplanerade för Dagligt, Förebyggande och Avhjälpande 

underhåll för de närmsta 14 dagarna. 

3.2   Drift 

 Leverantören ska senast kl. 10.00 efter varje Trafikdygn rapportera status. 
Rapporteringen ska ske elektroniskt till Skånetrafiken. I rapporten ska följande 
redovisas:  

1. Planerad och utförd produktion: 

a) Tågtimmar 
b) Fordonstimmar 
c) Tågkilometer 
d) Fordonskilometer 

2. Eventuella tilläggsbeställningar, timmar och kilometer enligt punkt 1 ovan 

3. Avvikelser från plan:  

a) helt inställd Tur 
b) delvis inställd Tur 
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c) fordonssammansättning 
d) antal Turer och timmar per Fordon utan tågvärd 

4. Utfört Dagligt underhåll per Fordon 

a) Invändig städning 
b) Utvändig fordonstvätt 
c) Fekalietömning och vattentryck 
d) In- och utvändig klottersanering 

5. Gula västar – antal personer och antal timmar per station 

6. Utförd ersättningstrafik 

a) Antal bussar framkörda inom 20 minuter efter Konstaterad störning till 
respektive station. 

b) Samtliga bussar och taxifordon som utfört ersättningstrafik, inklusive rutt 
och körsträcka med resande 

c) Antal resande per tur 
d) Inställelsetid för varje enskild tur 
e) GPS-användning 
f) Punktlighet för varje enskild körd tur gällande planerad ersättningstrafik 

med buss 
g) Om Leverantören använt sig av en underleverantör ska detta framgå 
h) Kunduppgifter enligt kap. (Gula västar, Hjälp till särskilt utsatta resenärer) 

7. Användning av jourförare 

8. Utfört underhåll av stationer 

a) Klotteranmälan och utförd klottersanering 
b) Tömning av papperskorg 
c) Byte av ljuskällor 
d) Återställning efter vandalisering 
e) Gjorda polisanmälningar 

4 Månadsvis rapportering 
 På Skånetrafikens begäran ska Leverantören rapportera linjevisa 

sammanställningar månadsvis avseende punkterna 1-3 i punkt 3.1 ovan. 

5 Årlig rapportering 
5.1 Leverantören ska årligen rapportera komplett lista över den gällande 

reservdelsdokumentation, med eventuellt alternativa reservdelsleverantörer med 
dennes benämning och artikelnummer för de artiklar som nyttjas. Rapporten ska 
vara Skånetrafiken tillhanda senast 1 mars efterföljande år. 

5.2 För det gångna kalenderåret ska Leverantören senast den 31 mars lämna in en 
miljörapport till Skånetrafiken innehållande följande punkter: 

a) Aktuella delegeringar av miljöansvaret. 
b) Miljöaspektislista. 
c) Miljömål, handlingsplaner och nyckeltal med hänsyn till de betydande 

miljöaspekterna såsom energiförbrukning, ecodriving, avfall, kemikalier, 
köldmedia, smörjning etc, kopplat till Uppdraget. 

d) Rutiner som styr identifiering av miljöaspekterna och framtagning av 
miljömål. 

e) Program för egenkontroll enligt Förordning om verksamhetsutövarens 
egenkontroll (SFS 1998:901). 
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f) Gällande miljötillstånd. 
g) Protokoll från tillsynsmyndigheters kontroller av verksamheten under 

året. 
h) Rutiner för kontroll av föroreningshalter i tvättvatten, mätprotokoll av 

tvättvatten. 
i) Rutiner för hantering av kemikalier, köldmedia och avfall. 
j) Avfallsvolymer och förbrukade volymer köldmedia och transformatorolja 

på helårsnivå. 
k) Protokoll från årets interna lagefterlevnadskontroll. 
l) Lista på genomförda utbildningar kopplade till miljöfrågor och 

lagefterlevnad. 
m) Protokoll från den externa miljörevisionen (inkl. kontroll av 

lagefterlevnad) av miljöledningssystemet. 
n) Aktuell laglista. 
o) Aktuell kemikalielista (utdrag ur kemikaliehanteringssystemet). 
p) Lista på kemikalier som används för städning av ombordtoaletter samt 

säkerhetsdatablad och intyg på att miljökraven uppfylls. 
q) Redovisning av delegering av miljöansvaret i de delar av verksamheten 

som berör Uppdraget. 
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