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1  Inledning 
Allmänt 

1 Leverantören åtar sig att utföra uppdraget med den IT-utrustning som beskrivs i 
denna Bilaga IT. 

2 I denna Bilaga IT preciseras sådan IT-utrustning som tillhandahålls av Skånetrafiken 
samt sådan IT-utrustning som Leverantören ska tillhandahålla. 

3 Leverantören ska bekosta och ansvara för att all personal som handhar och 
använder IT-utrustning ges fullgod utbildning i rätt handhavande. 

4 Leverantören ska bekosta elförsörjning för all IT-utrustning. 

5 Vardera Part ska utse kontaktperson(er) som vid var tid har ett övergripande ansvar 
för frågor som rör IT-utrustning. Vid personella förändringar ska den andre Parten 
omedelbart informeras. 

6 Ord med versal, som används, men inte definieras i denna bilaga, ska ha den 
betydelse som anges i Bilaga Definitioner. 

Samverkan 

7 Leverantörens regionala IT- och teknikansvarige ska på Skånetrafikens begäran 
medverka vid månadsvisa möten, på taktisk nivå, som rör information, 
kommunikation, planering och uppföljning avseende IT-utrustning. 

8 Leverantörens nationella IT- och teknikansvarige ska på Skånetrafikens begäran 
medverka vid årsvisa möten, på strategisk nivå, som rör avtalsuppfyllelse avseende 
IT-utrustning, frågor som lyfts från regional/taktisk nivå, samt framtida inriktning 
avseende nya system och ny teknik. Vid det årsvisa mötet på strategisk nivå bör 
även Leverantörens representant på regional/taktisk nivå samt relevant personal 
inom Uppdraget (kontaktperson(er), verkstadspersonal) delta för erfarenhetsutbyte 
och benchmarking. 

2  IT-utrustning som tillhandahålls av Skånetrafiken 
Allmänt 

1 Leverantören förklarar sig införstådd med att IT-utrustning som tillhandahålls av 
Skånetrafiken kan komma att levereras nära inför Trafikstart, då utrustningen kan ha 
varit i bruk av annat företag som tidigare utfört trafik åt Skånetrafiken.  

2 Leverantören ska föra eget register över den IT-utrustning som inte är fast monterad 
i Fordon och som tillhandahålls av Skånetrafiken. Registret ska omfatta samtliga 
enheter som tillhandahållits Leverantören av Skånetrafiken.  Leverantören ska 
löpande uppdatera registret vid förändringar under Uppdraget. 

3 Leverantören ska vid Skånetrafikens begäran omedelbart ge Skånetrafiken tillträde 
till av Skånetrafiken tillhandahållen IT-utrustning, såväl installerad som lagerhållen, 
för exempelvis installation, avinstallation, underhåll eller uppdatering av IT-
utrustningen. 
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4 Leverantören ska bekosta och ansvara för samtliga skador på den av Skånetrafiken 

tillhandahållna IT-utrustningen som kan relateras till bland annat åverkan, 
försumlighet och skadegörelse eller att Leverantören inte hanterat IT-utrustningen i 
enlighet med anvisningar från Skånetrafiken eller leverantören av utrustningen. Vid 
händelse av förlust av IT-utrustning, till exempel vid stöld, brand eller försumlighet 
ska Leverantören ersätta IT-utrustningen med det fulla värdet för nyanskaffning.  

5 Leverantören är införstådd med att äganderätten till den av Skånetrafiken 
tillhandahållna IT-utrustningen tillkommer Skånetrafiken. Leverantören avstår 
således från att göra anspråk på äganderätt till IT-utrustningen. Leverantören ska, 
på egen bekostnad och omedelbart i samband med Uppdragets upphörande 
återlämna IT-utrustningen till Skånetrafiken enligt Skånetrafikens anvisningar. 

6 Leverantören ska i samband med Uppdragets upphörande medverka till 
genomförande av slutbesiktning av all sådan IT-utrustning som har tillhandahållits 
av Skånetrafiken för att användas av Leverantören inom ramen för Uppdraget. 
Leverantören ska ersätta IT-utrustning som saknas med det fulla värdet för 
nyanskaffning 

Utbildning och certifiering 

7 Skånetrafiken tillhandahåller utbildning i handhavande av IT-utrustning som 
tillhandahålls av Skånetrafiken enligt utbilda utbildare-konceptet vid ett tillfälle i 
samband med Trafikstart. Utbilda utbildare-konceptet innebär att Skånetrafiken 
utbildar handledare hos Leverantören, som därefter utbildar övriga relevanta 
anställda hos Leverantören. Under Drifts- och utvecklingsfasen kan Leverantören 
vid behov avropa utbildning av Skånetrafiken på Leverantörens bekostnad. 

8 All verkstadspersonal som handhar den av Skånetrafiken tillhandahållna IT-
utrustningen ska vara certifierade av Skånetrafiken. Skånetrafiken tillhandahåller 
certifieringsutbildning av verkstadspersonal som handhar den av Skånetrafiken 
tillhandahållna IT-utrustningen vid ett tillfälle i samband med Trafikstart. Under 
Drifts- och utvecklingsfasen kan Leverantören vid behov avropa certifiering av 
Skånetrafiken på Leverantörens bekostnad. 

Förändringar avseende IT-utrustning 

9 Leverantören är införstådd med att IT-utrustning mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och Kundens förändrade behov och preferenser kan komma att 
förändras under Avtalstiden. Skånetrafiken äger därför rätt att under Avtalstiden fritt 
ändra, byta, lägga till, ta bort eller modifiera den av Skånetrafiken tillhandahållna IT-
utrustningen, samt att ändra och precisera anvisningar för IT-utrustningen. 

10 Leverantören åtar sig att aktivt medverka till förändring enligt ovan. 

2.1  Valideringsutrustning 

2.1.1  Allmänt 

1 Leverantören ska validera Färdbevis med den Valideringsutrustning som 
Skånetrafiken tillhandahåller Leverantören. 

2 Valideringsutrustning som inte är fullt fungerande får inte användas vid utförande av 
Uppdraget.  

3 Valideringsutrustning får endast innehålla programvara enligt Skånetrafikens 
anvisningar och får inte användas för andra ändamål än validering av Färdbevis, 
såvida Skånetrafiken inte anger annat. 
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2.1.2 Särskilt om nuvarande Valideringsutrustning och utbyte 

1 Den nuvarande Valideringsutrustningen kommer bytas ut under Avtalsperioden. 
Enligt plan kommer bytet ske under 2019 varvid dubbla system för validering kan 
komma att användas. Skånetrafiken avser därefter att använda smarttelefon med 
applikation för validering av Färdbevis. Sådan eventuell smarttelefon för validering 
är ingen ersättning för den smarttelefon Leverantören ska tillhandahålla enligt punkt 
3.1 nedan. 

 I relevanta lokaler som Leverantören använder för utförande av Uppdraget ska 
Leverantören tillhandahålla erforderligt utrymme för: 

• Dockningsstationer där nuvarande Valideringsutrustning ska placeras då 
enheten för validering inte används. 

• Dator tillhörande nuvarande Valideringsutrustning. Dator med applikation 
och access till Skånetrafikens nätverk tillhandahålls av Skånetrafiken. 

 För nuvarande Valideringsutrustning ska Leverantören tillhandahålla följande i 
respektive lokal: 

• Internettillgång 
• Elförsörjning 
• Hyllor för placering av dockningsstationer 

 För nuvarande Valideringsutrustning tillhandahåller även Skånetrafiken personliga 
inloggningskort. 

 Leverantören ansvarar för att lokaler och dockningsstationer är placerade på 
lämpligt sätt för Uppdragets utförande. 

2 Vid utbyte av den av Skånetrafiken tillhandahållna Valideringsutrustningen under 
Uppdraget kan det under en begränsad övergångsperiod vara nödvändigt med 
dubbla enheter för validering. Leverantören ska under en sådan övergångsperiod 
utföra validering med dubbla enheter, enligt Skånetrafikens anvisningar. 

2.1.3  Skånetrafikens åtaganden 

1 Skånetrafiken tillhandahåller en uppsättning Valideringsutrustning per Fordon, samt 
därutöver reservutrustning motsvarande fem (5) procent av antalet Fordon. 

2 Skånetrafiken tillhandahåller samtliga angivna anvisningar för hur 
Valideringsutrustningen ska användas och hanteras. 

3 Skånetrafiken tillhandahåller abonnemang för internetåtkomst till 
Valideringsutrustningen. 

4 Skånetrafiken bekostar all installation av Valderingsutrustningen. 

5 Skånetrafiken tillhandahåller Valideringsutrustning för utbildningsändamål. 

2.1.4  Leverantörens åtaganden under Drifts- och utvecklingsfasen 

Daglig funktionskontroll 

1 Vid tågvärdens uttag av Valderingsutrusning från laddning/dockningsstation ska 
tågvärden genom funktionskontroll säkerställa att Valideringsutrustningen är fullt 
fungerande och kommunicerar med Skånetrafikens system. 

 In- och utloggning 

2 Tågvärd ska logga in i Valideringsutrustning vid påbörjad tjänstgöring och logga ut 
vid avslutad tjänstgöring. 
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3 Leverantören ska tillse att Valideringsutrustningen laddas/placeras i 

dockningsstation när den inte används och att den då förblir strömsatt för 
kommunikation med Skånetrafikens system. 

Underhåll 

4 Leverantören ska utföra och bekosta det underhåll som krävs för att 
Valideringsutrustningen ska vara hel och ren. 

5 I Leverantören åtagande ingår inte felavhjälpande underhåll. Vad gäller 
felavhjälpande underhåll ansvarar Leverantören för följande: 

(1) Leverantören ska utföra grundläggande felsökning av icke-fungerande 
Valideringsutrustning och ska, vid behov, felanmäla till av Skånetrafiken anvisad 
leverantör för felavhjälpande underhåll. 

(2) Leverantören ska utföra utbyte till fullt fungerande Valideringsutrustning (från 
lagerhållen utrustningsreserv, enligt punkt 2.1.3). 

(3) Leverantören ska ansvara för all administration, hantering och kontakt med av 
Skånetrafiken anvisad leverantör för felavhjälpande underhåll, enligt Skånetrafikens 
anvisningar. 

6 I Leverantören underhållsåtagande ingår även att bevaka garantier för 
Valideringsutrustningen samt tillse att garantireparationer utförs av garanterande 
part. 

Utbyte av utrustning 

7 Valideringsutrustning som i trafik med Kund ombord upphör att vara fullt fungerande 
ska skyndsamt bytas ut mot fullt fungerande Valideringsutrustning.  

 Uppdateringar 

8 Leverantören ska snarast ladda ned och aktivera nya filer och uppdateringar.  

Förvaring 

9 Valideringsutrustning som inte används ska förvaras i skyddad miljö utan tillträde för 
obehöriga. Med skyddad miljö avses miljö fri från faktorer som kan skada 
utrustningen, såsom smuts, fukt, damm, kyla etcetera. 

2.2  Kommunikationsplattform 

2.2.1  Allmänt 

1 Leverantören ska utföra trafiken i Uppdraget med Fordon som är försedda med den 
Kommunikationsplattform som Skånetrafiken tillhandahåller. 

 Kommunikationsplattformen används till bland annat följande tjänster: 

 (1) Ger Skånetrafiken möjlighet att erbjuda Kunder tillgång till internet. 

 (2) Skickar data till Skånetrafiken.  

2 Kommunikationsplattform får endast innehålla programvara enligt Skånetrafikens 
anvisningar. 

2.2.2  Skånetrafikens åtaganden 

1 Skånetrafiken tillhandahåller samtliga angivna anvisningar. 

2 Skånetrafiken utför och bekostar montage och driftsättning av 
Kommunikationsplattform.  
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3 Allt underhåll som krävs för att Kommunikationsplattformen ska vara fullt fungerande 

utförs och bekostas av Skånetrafiken. 

2.2.3  Leverantörens åtaganden under Drifts- och utvecklingsfasen 

Daglig funktionskontroll 

1 Innan Fordonet påbörjar Trafikdygnets första Tur ska Leverantören enligt 
Skånetrafikens anvisningar kontrollera att Kommunikationsplattformen med 
tillhörande tjänster är fullt fungerande. 

Underhåll 

2 Leverantören ska med lämpliga metoder utföra och bekosta det underhåll som krävs 
för att Kommunikationsplattformen ska vara hel och ren. 

3 Leverantören ska vid fel på Kommunikationsplattformen och dess tjänster 
omedelbart göra felanmälan i enlighet med Skånetrafikens anvisningar. 

Utbyte av IT-utrustning 

4 Kommunikationsplattform som i trafik med Kund upphör att vara fullt fungerande ska 
skyndsamt felanmälas. Av Skånetrafiken anvisad servicetekniker ska av 
Leverantören erbjudas skyndsam tillgång till Fordonet för att ges möjlighet att byta 
utrustning mot fullt fungerande Kommunikationsplattform. Byte ska ske så att de 
negativa konsekvenserna för Kund minimeras. Leverantören har aldrig rätt att ställa 
in trafik på grund av icke fungerande Kommunikationsplattform. 

2.3  Infotainment  

2.3.1  Allmänt 

1 Fordonen är av Skånetrafiken utrustade med ett infotainmentsystem som bland 
annat består av mediespelare och ett antal bildskärmar som visar underhållning, 
information och trafikinformation för Kund. 

2 Infotainmentsystemet får endast innehålla information och media levererad av 
Skånetrafiken, eller enligt Skånetrafikens anvisningar. 

2.3.2  Skånetrafikens åtaganden  

 Skånetrafiken tillhandahåller samtliga angivna anvisningar. 

2.3.3  Leverantörens åtaganden under Drifts- och utvecklingsfasen 

Daglig Funktionskontroll 

1 Innan Fordonet påbörjar Trafikdygnets första Tur ska Leverantören genomföra en 
funktionskontroll enligt Skånetrafikens anvisningar och säkerställa att 
infotainmentsystemet är fullt fungerande. Upptäcks fel vid funktionskontrollen ska 
dessa felanmälas omgående till av Skånetrafikens anvisade leverantörer. 

Underhåll/felanmälan 

2 Leverantören ska med lämpliga metoder utföra och bekosta det underhåll som krävs 
för att infotainmentsystemet ska vara helt och rent.  

3 Leverantören ska vid fel på utrustningen omedelbart göra felanmälan i enlighet med 
Skånetrafikens anvisningar. 
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2.4  APC 

2.4.1  Allmänt 

1 Leverantören ska utföra trafiken i Uppdraget med Fordon som är försedda med den 
utrustning för passagerarräkning (Automatic Passenger Counting, ”APC-utrustning”) 
som Skånetrafiken tillhandahåller.  

Tillgänglighet 

2   APC-utrustningen uppfyller följande krav avseende tillgänglighet: 

   (1) Tillgängligheten för levererad funktion ska vara minst 99,5 %. Tillgängligheten 
mäts månadsvis och beräknas enligt följande formel:  

   (2) Tillgänglighet (angivet i procent) = ’antal hållplatser med APC-data’ / ’totalt antal 
angjorda hållplatser för hela Fordonsflottan’ 

 Överenskomna servicefönster mellan Skånetrafiken och APC-leverantören ingår 
inte i tillgänglighetsmätningen. 

Noggrannhet 

3  APC-utrustningen uppfyller följande krav avseende noggrannhet: 

  (1) Detekteringen av på- och avstigande Kund ska ha en noggrannhet på minst 98 
% av verkligt värde med en konfidensnivå på 95 %. 

  (2) Noggrannheten (angivet i procent) ska beräknas med en statistisk signifikans på 
5-procentsnivå enligt följande: 

   100*(1 - (Xapc-Xman)/Xman) 

  Xapc ovan är antalet passagerare registrerat av APC-utrustningen och Xman är 
motsvarande som registrerats manuellt. 

Med statistisk signifikans ovan avses grad av sannolikhet att skillnaden mellan det 
uppmätta och verkliga värdet inte har uppkommit slumpmässigt.  

2.4.2  Skånetrafikens åtaganden 

1 Skånetrafiken tillhandahåller en (1) enhet för passagerarräkning per dörr i Fordon 
som används för utförande av Uppdraget. 

2 Skånetrafiken utför och bekostar installation av APC-utrustning. APC-utrustning 
installeras i utrymmena kring varje dörr. 

3 Skånetrafiken tillhandahåller samtliga angivna anvisningar. 

2.4.3  Leverantörens åtaganden under Drifts- och utvecklingsfasen 

Daglig funktionskontroll 

1 Innan Fordonet påbörjar Trafikdygnets första Tur ska Leverantören utföra en okulär 
besiktning av APC-utrustningen för att säkerställa att denna inte är blockerad av 
främmande föremål/smuts eller är skadad. 

Underhåll/felanmälan 

2 Leverantören ska med lämpliga metoder utföra och bekosta det underhåll som krävs 
för att APC-utrustningen ska vara hel och ren.  

3 Leverantören ska vid fel på APC-utrustningen omedelbart göra felanmälan i enlighet 
med Skånetrafikens anvisningar. 
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3  IT-utrustning som tillhandahålls av Leverantören 
1 Leverantören ska stå för samtliga kostnader relaterade till den av Leverantören 

tillhandahållna IT-utrustningen.  

2 Leverantören ansvarar fullt ut för att den av Leverantören tillhandahållna IT-
utrustningen vid var tid är hel, ren, fullt fungerande och att erforderligt underhåll och 
uppdateringar utförs. 

3 Före anskaffning av respektive IT-utrustning som tillhandahålls av Leverantören ska 
samråd med Skånetrafiken ske. Skånetrafiken ska därefter lämna sitt skriftliga 
godkännande innan Leverantören anskaffar respektive utrustning.  

3.1 Smarttelefon 

1 Samtliga tågvärdar, förare av Tåg, förare av ersättningsbuss samt Gula Västar som 
är i tjänst inom Uppdraget ska vara utrustade med en smarttelefon för 
kommunikation och för användande av Skånetrafikens digitala tjänster. 

2 Smarttelefonen ska vara användarvänlig och ska minst ha den prestanda som är 
normal vid aktuell tidpunkt, så att snabb och säker datakommunikation möjliggörs. 

3 Smarttelefonen ska ha ett öppet mobilt operativsystem (exempelvis Android) med 
mobil internetåtkomst och GPS-funktion. Det ska vara möjligt att installera 
Skånetrafikens applikationer på smarttelefonen. 
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