
 
 

 
 
 
 

TRAFIKBESKRIVNING PRODUKTIONSAVTAL BUSS H8 
 

1. Beställarens ambitioner för kollektivtrafiken 
 

- Långsiktig viljeinriktning 
- Milstolpar 
 

2. Beställd trafik 
 

2.1 Utförande av beställd trafik 
 
2.1.1 Beställaren skall under avtalstiden tillhandahålla trafikföretagen detaljerade och 
uppdaterade beskrivningar av de linjer som trafikuppdraget vid var tid omfattar. 
 
2.1.2 Trafikföretagen skall utföra trafik på nämnda linjer i enlighet med bl a de krav 
som anges nedan, i Trafikavtalet och i bilaga 1. 
 
2.2 Platsutbud 
- Krav på minsta platsutbud per linje, delsträcka och tidsperiod 
- Ev krav på att stående ej får förekomma, eller max ståtid i bussen 
 

3. Trafikplanering 
 

- Beskrivning av planeringsprocessen mellan beställare och trafikföretag, 
tidpunkter för beställning mm (Slutlig trafikbeställning minst 3 månader före 
trafikstart.) 
 
3.1 Trafikförändringar vid tidtabellskiften 
- Trafikförändringar vid tidtabellskiften planeras och genomförs inom ramen för 
Planeringsprocessen 
 
- Tidpunkt för trafikförändringar beslutas av beställaren 
 
3.2 Trafikförändringar utöver tidtabellskiften 
 
3.2.1 - Beskrivning av hur trafikförändringar ska genomföras 
- på uppdrag av beställaren 
 
- som ej är beställda av beställaren (akuta trafikförändringar) 
 
3.3 Körtider 
- Beskrivning av aktuella körtider 
 
- Process för uppföljning och ändring av körtider 
 



3.4 Förstärkningstrafik 
- Trafikföretagens ansvar för planering och utförande 
 
- Regler för tillfällig respektive fast förstärkning 
 
3.5 Anslutande trafik 
- Beställarens krav på anslutning mellan linjer och trafikslag 
 
4. Trafikledning 
4.1 - Beställarens krav på trafikledning (placering, öppethållande etc) 
- Inre trafikledning 
 
- Yttre trafikledning 
 
- Störningsinformation 
 
- Rapportering 
 
5. Fordon 
- Beställarens allmänna och övergripande krav 
 
6. Depå och andra lokaler 
6.1 Beskrivning av depå/depåer och andra lokaler, t ex rastlokaler för förare 
 
- om sådan tillhandahålls av beställaren eller annan aktör 
 
- lokalisering 
 
- ekonomiska och driftmässiga förutsättningar 
 
- hur hanteras ändrat kapacitetsbehov under avtalstiden? 
 
- tvättanläggning som uppfyller vid var tid gällande miljökrav 
 
- bränslen (vad tillhandahålls, förutsättningar, pris, index, leveransort?) 
 
7. Uppföljning, avvikelsehantering och viten 
7.1 - Beställarens krav på rapportering av t ex 
 
- inställd trafik 
 
- felaktig vagntyp 
 
- förstärkningstrafik 
 
- allvarliga trafikhändelser 
 
- ersättningstrafik vid trafikstörning 
 
- vitesgrundande avtalsbrott och belopp 
 
8. Alla avtal/överenskommelser som påverkar uppdraget 



- Prisavtal mellan beställare och andra aktörer 
 
- Överlåtelse av bussar 
 
- Avtal om integrering av skol- och godstransporter 
 
- I övrigt alla avtal som påverkar uppdraget 
 
9. Förares behörighet 
 
- Trafikföretaget ska ha en rutin för kontroll av förares behörighet för att säkerställa att behöriga 
förare används i uppdraget. 
 
10. Incitament 
- Övergripande beskrivning av eventuella incitamentsdelar 
 

Detaljerad linjebeskrivning    Bilaga 1 
 
1. Förteckning över aktuella linjer 
- Linjenummer 
 
- Linjesträckning och linjelängd/stråk 
 
- Turtäthet vid olika tider över dygnet och per dagtyp 
 
- Minsta platsutbud 
 
- Fast förstärkningsbehov 
 
- Trafikeringskrav, t ex anslutning till andra linjer eller trafikslag 
 
- Linjevisa funktionskrav, t ex avseende komfort, miljö, framkomlighet 
 
2. Bytespunkter 
- enskilda hållplatser 
 
- terminaler 
 
- byte buss-buss eller buss-spår 
 
3. Information om beslutade framtida trafikförändringar 
- Omfattning och tidpunkt 
 
- Beräknad produktionsförändring 
 
4. Produktionsberäkning 
- Dagtyper 
 
- Tidtabellsperioder 
 
- Beräkningsmetod 



 
5. Produktionsvolymer vid avtalsteckning 
- Fordon 
 
- Utbudskilometer 
 
- Utbudstid 
 
- Ob-tid 
 
- Planerad förstärkningstrafik 


