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1. Ändring i dokumentet 

 

Version Beskrivning Datum Vem 

1.0 Skapad 2018-10-23 Maria Wackerberg 

4.0 Bytt Saps Adress 

till 

Reningsverksgatan 

12, VF 

2019-09-10 Maria Wackerberg 

 

 

2. Syfte 

Detta dokument syftar till att ge en översiktlig bild över demontage av 

Trafiknära utrustning för Trafikledning. 

 

3. Berörda 

Alla som skall ansvara för eller utföra demontage av Trafiknära Utrustning 

på Trafikledning. 

 

4. Ansvariga 

Förvaltning Trafiknära Utrustning 

 

5. Utförande 

Demontage av Västtrafiks fordonsutrustning skall vara fackmannamässigt 

utförd i enlighet med gällande installationsinstruktioner. 
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Material skall förpackas på ett sätt som gör att utrustning inte blir förstörd 

under transport.  

Materialet skall återlämnas till av Västtrafik anvisad plats (för närvarande 

Västtrafiks lager:  

SAPS,  

Reningsverksgatan 12 

421 30 Västra Frölunda 

 

Kablage som, enligt detta dokument, inte skall återlämnas skall vara 

bortkopplat eller avklippt till hanterbar längd (läs ca 10 cm). 

 

Materialet från respektive trafikledning skall förpackas i en eller flera 

lådor. Lådan/lådorna skall sedan märkas upp med Trafikföretag. Vid stora 

demontage är det bättre att förpacka respektive utrustning för sig och då 

märka lådorna med rätt utrustning. Demontageprotokollet skall bifogas 

som en följesedel. Se Följesedel och demontageprotokoll utrustning 

Trafikledning.xls  

 

Material som inte är förpackat enligt instruktion kan komma att faktureras 

för den arbetstid som det tar att återställa till ovan nämnda sätt. 

 

Innan utrustning skickas till Västtrafiks Lager skall lagret kontaktas i god 

tid på mailadressen LagerfunktionVT@saps-group.com Det ska tydligt 

framgå i informationen hur många kolli/pall som kommer returneras samt 

när det förväntas inkomma till lagret. 

 

5.1. DEMONTERINGSÖVERSIKT FÖR TRAFIKLEDNING 

 

Nedan följer en sammanställning över all utrustning som skall demonteras 

och återlämnas till Västtrafik. För kompletta instruktioner finns särskilda 

installationsanvisningar för respektive utrustning som kan erhållas på 

begäran från Beställaren.  

 

 

5.2. TRAFIKLEDNINGSSTATION 

Utrustning som skall demonteras och återlämnas består av: 

• Bordsställ 

• Radioenhet 

mailto:LagerfunktionVT@saps-group.com
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• Spänningsomvandlare AC/DC 

• Glidsats 

• Seriekablage 

• TL-antenn 

• Väggfäste TL-antenn 

 

5.3. Handterminal 

Utrustning som skall återlämnas består av: 

• Handterminal 

• Batteri 

• Batteriladdare 

• Bärväska handterminal 

• Ryggsäck 

 

Om Trafikföretaget har avtal med SOS Alarm, kontrollera att 

trafikföretaget har avregistrerat enheten. 

 

5.4. FÄSTARTIKLAR/HÅLLARE 

Material som används för att montera inventarier skall demonteras och 

återlämnas till Västtrafik. Detta kan vara material så som hållare för 

switch, fästvinklar för inre skylt etc. 

 

5.5. FÖRBRUKNINGSMATERIAL 

Material som anses vara förbrukningsmaterial återlämnas ej till Västtrafik. 

Detta kan vara material så som strömkablage, nätverkskablage etc. 

 

 

 

6. Definition/Terminologi 

N/A 

 

7. Refererande dokument/Instruktioner/ Checklistor 

Följesedel och demontageprotokoll utrustning Trafikledning 


