Trafikkontoret
Anläggning

Tjänsteutlåtande
Dnr
T2016-03249
Dnr
T2016-03249
Sida 1 (3)

Handläggare

Till

Anna Albrechtsson

Trafiknämnden

08-508 261 46

2016-12-08

Årsavtal seriebyte ljuskällor för offentlig
belysning inom innerstaden. Upphandling
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner genomförande av upphandling
årsavtal seriebyte ljuskällor för offentlig belysning inom
innerstaden.
2. Trafiknämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedda entreprenörer.
3. Trafiknämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
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Sammanfattning
Trafikkontorets avtal avseende seriebyte för offentlig belysning
inom innerstaden löper ut 2017-03-31. Med anledning av detta
behöver trafikkontoret genomföra en ny upphandling för
verksamhetsområdet.
Avtal avses att tecknas med en entreprenör för ett (1) år med början
2017-04-01 med möjlighet till förlängning två gånger med ett år i
taget, maximal entreprenadtid kan därmed bli tre år.
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Bakgrund
Trafikkontoret ansvarar för cirka 150 000 ljuspunkter på gatu- och
parkmark, varav cirka 50 000 finns i innerstaden.
För att uppnå en driftsäker och ekonomisk belysningsanläggning
som ska ge allmänheten en god trafiksäkerhet och allmän trygghet
byts alla ljuskällor vart fjärde år. Detta intervall grundar sig på att
de ljuskällor, lampor, som används har en ekonomisk livslängd på
just fyra år. Efter denna period börjar ljusnedgången bli markant
och alltfler ljuskällor slocknar. Kostnaden att byta enstaka släckta
ljuskällor är mångdubbel jämfört med att utföra ett systematiskt
byte av alla ljuskällor samtidigt. Underhållet är sedan länge planerat
så att en fjärdedel av det totala antalet ljuskällor byts varje år.
Denna verksamhet har kostnader som under 2016 uppgått till cirka
4 miljoner kronor.
Trafikkontorets avtal avseende serielampbyte för offentlig
belysning inom innerstaden löper ut 2017-03-31 och med anledning
av detta behöver kontoret genomföra en ny upphandling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Upphandling
Upphandlingen kommer att utföras enligt lagen om offentlig
upphandling. Entreprenadformen kommer att vara en
utförandeentreprenad.
Anbud med det lägsta priset kommer att antas efter kontroll att de
uppfyller alla uppsatta kravställningar.
Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till cirka 12 miljoner
kronor under hela upphandlingsperioden inklusive möjliga
förlängningar.
Miljö
Upphandlingen kommer att kravställas enligt trafikkontorets
miljökrav för arbetsmaskiner, fordon och produkter. De uttjänta
ljuskällorna som tas bort ska omhändertas som farligt avfall enligt
gällande lagar och föreskrifter.
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Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att nämnden godkänner genomförande av
upphandling årsavtal seriebyte för offentlig belysning inom
innerstaden till ett sammanlagt värde om 12 miljoner kronor och ger
förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna
avtal med utsedd entreprenör.
Slut
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