
Hjältevadshus slutar som leverantör på ramavtal 

Husproducenten Hjältevadshus och SKL Kommentus Inköpscentral har kommit överens 
om att Hjältevadshus slutar som leverantör på ramavtalet Bostadshus 2016.  

I samband med avtalets ingång ökade Hjältevadshus sin produktionsnivå och startade 
upp fabriken Hultsfredshus för att kunna möta efterfrågan. Hjältevadshus har mött ett 
stort intresse och erhållit god respons på sina huslösningar.  

Men en försämrad marknadssituation de senaste åren i kombination med att det 
statliga investeringsstödet togs bort har resulterat i att få beställningar har lagts inom 
det rådande avtalet. Hjältevadshus har nu på grund av den osäkra orderingången åter 

dragit ner produktionskapaciteten till en hållbar nivå.  

Påbörjade projekt kommer att slutföras enligt avtalet 

Hjältevadshus som idag är rangordnad etta på del A i ramavtalet som omfattar låga 
hus om 2-4 våningar, kommer att avsluta avtalet den 1 november 2019. Alla 
påbörjade projekt och pågående beställningar som är tecknade fram till 1 november 
ska fullföljas enligt avtalet, men inga nya beställningar kommer påbörjas. 

-Vi tycker det är tråkigt att Hjältevadshus inte kommer att vara kvar på ramavtalet 
men det finns inga fördelar för någon part att fortsätta avtalet om 
produktionskapaciteten för att färdigställa leveranserna inte längre finns. Vi har 
tillsammans kommit fram till att detta är den bästa lösningen för alla inblandade 
parter, säger Sara Baggström, SKL Kommentus Inköpscentral 

BoKlok ny rangordnad etta 

Att SKL Kommentus och Hjältevadshus nu avslutar avtalet i förtid innebär att BoKlok 
som tidigare var tvåa blir rangordnad etta, NCC/Derome blir rangordnad tvåa och 
VIDA Building blir rangordnad trea på Del A. Del B som omfattar höga hus 4-6 våningar 
påverkas inte av förändringarna.  

Om ramavtalet Bostadshus 2016 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i samarbete med SKL Kommentus 
Inköpscentral (SKI) tagit fram ramavtalet Bostadshus 2016 i syfte att öka byggandet 
och råda bot på bostadsbristen i Sveriges kommuner.  

Ramavtalet kan användas av 924 st upphandlande myndigheter, som kommuner och 
kommunala bolag och möjliggör köp av permanenta flerbostadshus på ett snabbt, 
flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Det är också möjligt att avropa särskilda boenden 
som äldreboende och trygghetsboende på avtalet. Byggtiden ligger på 5 till 11 
månader och bostäderna håller god arkitektonisk kvalitet.  

 


