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1 Hyresobjekt 

Denna bilaga reglerar villkoren för Trafikutövarens förhyrning av specialverktyg 
och Prov- och mätutrustning som ägs av Beställaren. Hyresobjekten finns 
förtecknade i Bilaga 5A.3 ("Hyresobjekten"). 

2 Hyresobjektens skick 

Hyresobjekten uthyres i befintligt skick. 

Trafikutövaren ska inom sex (6) månader från Driftstart till Beställaren anmäla 
skador och defekter som Hyresobjekten har vid hyresperiodens början. Skador 
eller andra defekter på Hyresobjekten som allvarligt förhindrar deras 
användning för avsett ändamål ska anges särskilt. 

3 Hyresobjektens användning 

Hyresobjekten får endast användas i Verksamheten i enlighet med 
Uppdragsavtalet. Annan användning är inte tillåten utan tillstånd från 
Beställaren. 

Trafikutövaren svarar för att personal som använder Hyresobjekten erhållit 
nödvändiga instruktioner och utbildning såväl gällande den praktiska 
tillämpningen i Verlcsamheten som ur ett arbetsmiljöperspelctiv. 

Trafilcutövaren svarar för och bekostar underhållet av Hyresobjekten, inklusive 
anskaffning av förbrukningsmaterial, reservdelar m.m. Underhållet ska syfta till 
att vidmakthålla Hyresobjekten så att dessa behåller sin funlctionalitet samt 
värdebeständighet. 

Trafikutövaren ska dokumentera det underhåll som har utförts på 
Hyresobjekten. Förhyrd mätutrustning slca hållas kalibrerad genom 
Trafikutövarens försorg. 

4 Underhåll 
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Personal som utför underhållsåtgärder på Hyresobjekten ska har adekvat 
utbildning och kompetens samt arbeta fackmannamässigt. 

5 Specifik utrustning 

Med specifik Prov- och mätutrustning avses Prov- och mätinstrument samt 
testutrustning som inte kan köpas som standard på marknaden. 

6 Förändring av utrustning 

Hyresobjektens specifikation får inte i något avseende förändras utan 
Beställarens godkännande. 

Om Trafikutövaren och Beställaren genomför förändringar av Hyresobjekten 
ska den Ändringshanteringsprocess som beskrivs i Bilaga RA tillämpas. 

Trafikutövaren har rätt att komplettera Hyresobjekten med olika tillbehör 
under förutsättning att Hyresobjekten kan återställas i ursprungligt skick senast 
vid hyrestidens utgång. Beställaren svarar inte för sådan utrustning som tillförs 
Hyresobjekt enligt detta stycke. 

7 Information 

Trafikutövaren är slcyldig att till Beställaren rapportera skador på 
Hyresobjekten av allvarligare natur. Eventuella förelägganden och andra beslut 
av myndigheter rörande Hyresobjekten ska omgående meddelas Beställaren. 

8 Beställarens tillgång till Hyresobjekten 

Beställaren har rätt att när som helst, utan anmälan, få tillträde till 
Hyresobjekten. 

9 Dataprogram 

För Hyresobjekt som innehåller dataprogram gäller särsldlda villkor. 
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Trafikutövaren ska för alla dataprogram ha en egen back-up. Denna ska 
förvaras på ett betryggande sätt och sparas elektroniskt på av Beställaren 
anvisad plats. 

Samtliga förändringar i dataprogram ska hanteras enligt 
Ändringshanteringsprocessen som beskrivs i Bilaga sA. När Hyresobjekt 
återlämnas ska de olika dataprogramversionerna överlämnas till Beställaren. 

10 Teknikinformation 

All tillgänglig Telaiikinformation över Hyresobjekten överlämnas till 
Trafikutövaren enligt Bilaga RA. 
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