TRAFIKBESKRIVNING PRODUKTIONSAVTAL SPÅR H11
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 den trafik som trafikuppdraget omfattar.
2.1.2 Trafikföretagen skall utföra trafikuppdraget 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 ombord n
3. Trafikplanering
- Beskrivning av planeringsprocessen mellan beställare och trafikföretag,
tidpunkter för beställning mm
3.1 Trafikförändringar vid tidtabellskiften
- Trafikförändringar vid tidtabellskiften planeras och genomförs inom ramen för
planeringsprocessen
3.2 Förstärkningstrafik
- Trafikföretagens ansvar för planering och utförande
- Regler för tillfällig respektive fast förstärkning
3.3 Anslutande trafik
- Beställarens krav på anslutning mellan linjer och trafikslag
4. Trafikledning
4.1 - BeställarenS krav på trafikledning (placering, öppethållande etc)
- Störningsinformation
- Rapportering
5. Fordon
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- Beställarens allmänna och övergripande krav
6. Depå och andra lokaler
6.1 Beskrivning av depå/depåer och andra lokaler, t ex rastlokaler för förare och
ombordpersonal
- 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
- drivmedel (el, diesel, vad tillhandahålls, förutsättningar, pris, index,
leveransort?)
7. Uppföljning, avvikelsehantering och viten
- Beställarens krav på rapportering av t ex
- inställd trafik
- förstärkningstrafik
- allvarliga trafikhändelser
- ersättningstrafik vid trafikstörning
- vitesgrundande avtalsbrott och belopp
8. Alla avtal/överenskommelser som påverkar uppdraget
- Prisavtal mellan beställare och andra aktörer
- Avtal om integrering av skol- och godstransporter
- I övrigt alla avtal som påverkar uppdraget
9. Incitament
- Övergripande beskrivning av eventuella incitamentsdelar
10. Definitioner av använda termer
- t ex tidtabellskilometer, tågkilometer, vagnkilometer, omloppskilometer mm.
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