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Upphandling av insamlingsentreprenad för mobil
sopsug
Förslag till beslut
1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att
genomföra upphandling om insamlingsentreprenad för mobil sopsug samt ge
förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef
Marita Söderqvist
Avdelningschef

Bakgrund
Nuvarande avtal om insamling av hushållsavfall med mobilt sopsugfordon
startade 2003-04-01 och löper ut 2009-03-31. En möjlighet till att förlänga avtalet
två gånger med ett år finns efter detta datum.
Insamling med mobilt sopsugfordon är en av de maskinella hämtningsmetoderna
som finns i staden. Systemet lämpar sig väl vid för enskilda fastigheter inom
staden men systemet finns idag både i enskilda fastigheter och i stora
bostadsområden som t.ex. Hammarby Sjöstad.
Nuvarande entreprenör är Resta AB. Beräknad omsättning för år 2007 är 7,2
mnkr.
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Trafikkontorets synpunkter
Förfrågningsunderlaget kommer att utformas så att entreprenaderna ger
-

god kvalitet i utförande av entreprenaden

-

högsta möjliga trafiksäkerhet

-

hämtningstider som minimerar störande buller

Kvalitet

Upphandlingen kommer att inriktas mot att entreprenören har ett stort ansvar för
att entreprenaden genomförs med en hög kvalitet. Krav kommer bland annat
ställas på att fordon och annan utrustning alltid finns i tillräcklig omfattning och
att ställda hämtningstider efterföljs.
Vidare kommer krav att ställas på att utrustning finns för identifiering och vägning
av avfallet. Med denna utrustning möjliggörs en kvalitetssäkring av att
hämtningen utförts samt en möjlighet till framtida fakturering av
renhållningsavgift efter hämtad mängd avfall.
Hög trafiksäkerhet

Det är av stor vikt för både invånare i Stockholm och entreprenörens personal att
så hög trafiksäkerhet som möjligt uppnås vid varje tillfälle. Med krav på bland
annat utbildning i körsäkerhet, nykterhetskontroll av hämtningspersonal,
backningsmonitorer på fordon och ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av
hastighet) för uppföljning av fordonens hastigheter.
Hämtningstider

Då hämtning med mobilt sopsugfordon genererar en del buller som kan upplevas
som störande av boende eller personer som befinner sig i närheten av fordonet,
kommer krav att ställas på särskilt anpassade hämtningstider.
Avtalstid
Avtalstiden kommer att var mellan 2009-04-01 till 2015-03-31 och med en möjlig
förlängning med ett år vid maximalt två tillfällen.
Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att Trafik- och Renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret
att genomföra upphandlingarna samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelnings- och anskaffningsbeslut.
Slut
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