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Styrelsen föreslås besluta
att bemyndiga verkställande direktör att, efter genomförd upphandling, teckna avtal om hyra
och service av komprimerande utrustning på Stockholm stads återvinningscentraler.
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Sammanfattning
För en effektiv drift av stadens återvinningscentraler krävs komprimerande utrustning för vissa
skrymmande avfallsfraktioner. För att säkerställa god arbetsmiljö, minimering av bullerstörning
samt ett välordnat visuellt intryck på återvinningscentralerna behöver denna utrustning
regelbundet underhåll och reparationer.
De cirka 40 komprimerande enheter som används idag ägs/hyrs delvis av Stockholm Avfall
AB och delvis av återvinningscentralernas upphandlade driftentreprenörer. När extern part
utfört besiktningar av utrustning har den utrustning som Stockholm Avfall AB ansvarat för
generellt varit i bättre skick än den utrustning som driftentreprenör själv tillhandahållit. Med
anledning av detta föreslår Stockholm Avfall AB att all komprimerande utrustning på stadens
återvinningscentraler tillhandhålls av Stockholm Avfall AB.
Ett nytt avtal förväntas leda till effektiviserade servicerutiner och en säkrare maskinpark.
Kostnaden för det nya avtalet uppskattas till cirka 2,5 mkr per år.

Bakgrund
På stadens återvinningscentraler krävs komprimerande utrustning för att effektivisera
avfallshantering och transport. Antingen ingår denna utrustning i avtal för drift av
återvinningscentralen eller så inkluderas utrustningen i de inventarier som beställaren står för,
som exempelvis personalutrymmen, fast brandskyddsutrustning, staket, skyltar och
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bevakningssystem. Avfallsavdelningen har gjort bedömningen att det är effektivare och
säkrare att inkludera utrustningen som en del i återvinningscentralernas fasta inventarier.

ÄRENDET
Nuläge
Idag finns cirka 40 komprimerande enheter på stadens återvinningscentraler.
Ansvaret för att tillhandahålla utrustningen är idag delat mellan entreprenörer som har
driftavtal på anläggningarna och Stockholm Avfall AB. Det delade ansvarsförhållandet har sin
grund i att avtalen för de olika återvinningscentralerna är tecknade vid olika tillfällen och med
olika kravställning. I de avtal där entreprenör vid avtalsstart haft ansvar att utrusta
anläggningen med komprimerande utrustning, har beställaren fått komplettera maskinparken
när behov av ytterligare utrustning uppstått. Vid teknisk och säkerhetsmässig uppföljning av
den komprimerande utrustningen har det visat sig att olika ägarförhållanden för utrustning
medför oklara ansvarsroller.
Externa besiktningar har visat att den utrustning som Stockholm Avfall AB ansvarar för
generellt har bättre skick, färre anmärkningar och därmed högre driftsäkerhet.

Mål och syfte
Syftet med ett fullserviceavtal för den komprimerande utrustningen är att öka flexibiliteten
gällande antal enheter på respektive återvinningscentral, effektivisera service och
underhållsrutiner i och med att all utrustning ingår i samma serviceschema och i samma avtal.
En bättre uppföljning kan innebära bättre mindre slitage på utrustningen, bättre arbetsmiljö
och högre driftsäkerhet.

Omfattning
För att stadens återvinningscentraler ska kunna drivas effektivt behöver ett avtal för hyra och
service för komprimerande utrustning tecknas. Stockholm Avfall AB föreslås utrusta stadens
återvinningscentraler och återbruk med mobila och stationära komprimatorer,
rullkomprimatorer och balpressar genom ett fullserviceavtal där hyra av utrustning ingår.
Avtalet kommer att innefatta drygt 40 komprimerande enheter. Avtalets prisupplägg är
planerat att bestå av månadskostnad per hyrd enhet. Månadskostnaden ska inkludera
regelbunden besiktning, service samt efterfrågad rapportering till beställaren. Akut service och
reparationsåtgärder ska ligga på á-prislista. Avtalet ska vara flexibelt så att antalet enheter
ska kunna förändras över tid.
Avtalet uppskattas vid avtalsstart ha en månadskostnad på cirka 210 000 kronor. Avtalet
föreslås ha en löptid på 4+1+1+1 år. Kontraktsvärdet uppskattas till cirka 2,5 mnkr per år och
till cirka 17,5 mnkr för hela avtalsperioden.

Tidplan
Stockholm Avfall AB önskar teckna avtal med maskinleverantör under våren 2019.
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