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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Inköpschef 
Vendela Emmelin 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2022-10-18 

Anslutning till STIC:s upphandling avseende 
ramavtal för ledningsrenovering av VA-ledningar 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna anskaffning avseende ramavtal 
för ledningsrenovering av VA-ledningar genom att ansluta till Stockholms 
Inköpscentrals (STIC:s) upphandling. 

Sammanfattning 

Kommunen nyttjar idag ramavtal Ledningsrenoveringar VA-ledningar 2019 som 
upphandlats genom ADDA Inköpscentrals regionala enhet, Stockholms 
Inköpscentral (STIC), för att täcka kommunens behov av renovering av VA-
ledningar. Detta ramavtal löper ut i april 2023, varför en ny upphandling behöver 
genomföras. STIC samordnar på nytt, rubricerad upphandling för 
medlemskommunerna. Kommunen har för avsikt att gå med i denna samordnade 
upphandling för att täcka behovet av ledningsrenoveringar av VA-ledningar.  

Avtalet kommer att upphandlas som ett ramavtal och omfatta en löptid om två år 
med möjlighet till upp till två års förlängning, maximal avtalstid är därmed fyra 
år. 

Ärendet 

Kommunen nyttjar idag ramavtal Ledningsrenoveringar VA-ledningar 2019 som 
upphandlats genom ADDA Inköpscentrals regionala enhet, STIC, för att täcka 
kommunens behov av renovering av VA-ledningar. Detta ramavtal löper ut i april 
2023, varför en ny upphandling behöver genomföras. STIC samordnar på nytt, 
rubricerad upphandling för medlemskommunerna. Kommunen har för avsikt att 
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gå med i denna samordnade upphandling för att täcka behovet av 
ledningsrenoveringar av VA-ledningar.  

Befintliga ramavtal är uppdelade på fyra entreprenadområden (infodring med 
kontinuerliga rör, rörspräckning, infodring med formanpassade PE-rör och 
infodring med flexibla foder). Även i denna kommande upphandling kommer en 
uppdelning att göras i syfte att uppnå kostnadsmässig effektivt och möjlighet att 
kunna teckna ramavtal med leverantörer som är nischade inom respektive 
område.  

Avtalet kommer att upphandlas som ett ramavtal och omfatta en löptid om två år 
med möjlighet till upp till två års förlängning, maximal avtalstid är därmed fyra 
år. 

Ekonomiska överväganden 

Kommunens uppskattade värde för ovanstående tjänster uppskattas till ca 9 
mnkr per år, det vill säga ca 36 mnkr under hela ramavtalsperioden.  

En anslutning till STIC:s upphandling avseende ledningsrenovering för VA-
ledningar förbinder inte kommunen att avropa en viss volym, utan kommunen 
kan styra när avrop ska ske, beroende på budget och behov. Kommunen har 
ensam rätt att avgöra omfattning och tidpunkt för avrop.  

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Tyra Wikström 
Avdelningschef teknik och stadsmiljö 

Expedieras 

Inköpschef Vendela Emmelin 
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