Vägsalt och dammbindningsmedel
2018
• Bristande vinterväghållning ökar olycksrisken i trafiken och påverkar framkomligheten.
Ramavtalets syfte är att tillhandahålla vägsalt åt er för halkbekämpning på bil-, gång- och
cykelvägar samt andra allmänna ytor.

Enkelhet

• Ramavtalet omfattar hela Sverige och är indelad i 290 geografiska områden som motsvarar
landets kommuner. Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat per delområde.

Avtalstid
2019-06-01 till 2023-05-31

Avropsförfarande
Avrop och beställning sker genom
rangordning

Leverantör
• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbetar för hållbara
leveranskedjor.
• De fordon som framförs i miljözon ska uppfylla kraven för detta.

Hållbarhet

• Produkter ska uppfylla krav på innehåll: Kalciumklorid ska innehålla minst 75% CaCl2,
Natriumklorid minst 97% NaCl och Lignosulfonat 47-55 % av detta.

• Avtalet erbjuder priser och avtalsvillkor som är bättre än vad man normalt som enskild
upphandlande myndighet får vid egna upphandlingar.

Effektivisering

• Avtalet bidrar till besparing av tid och resurser genom att förenkla och ger ett bra
vägledning och avropsstöd.

• Dammbindningsmedel lignosulfonat adderas som ett nytt hållbart anbudsområde.
Lignosulfonat består av lignin en förnyelsebar råvara som är det naturliga bindemedlet som
utvinns av gran.

Innovation

1.
2.
3.
4.

Cija Tank Aktiebolag
Cleanpipe Sverige AB
MaserFrakt Aktiebolag
Mellansvenska
Logistiktransporter AB
5. Miljövision Per Göransson AB
6. Salinity AB
7. Tetra Chemicals Europe AB

Avtalsområden
• Vintervägsalt natriumklorid
(NaCl)
• Dammbindningsmedel
kalciumklorid (CaCl2)
• Dammbindningsmedel
lignosulfonat - nytt hållbart
anbudsområde

Leveransvillkor
• För natriumklorid och
kalciumklorid ska leverans ske
senast två (2) arbetsdagar efter
lagd beställning.
• För lignosulfonat ska leverans
ske senast fem (5) arbetsdagar
efter lagd beställning.

Pris och sortiment

Avtalsuppföljning

Volympaketeringar för respektive
produktområden är:
• Natriumklorid (NaCl),
• Lösvikt/bulk
• Säck 1000 kg Kalciumklorid
(CaCl2),
• Säck 1000 kg Lignosulfonat
• Lösning/bulk

Adda Inköpscentral genomför
flera uppföljningar på samtliga av
våra ramavtal under
avtalsperioden. Syftet är att
uppnå de mål och ambitioner som
ligger bakom upphandlingen.

Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

Vägsalt och dammbindningsmedel 2018
Omfattning

Fördjupning

• Ramavtalet erbjuder ett flertal leverantörer för att främst täcka kommuner
och dess bolags behov av högkvalitativt vägsalt, dammbindningsmedel
(vinter- och sommarvägsalt) samt lignosulfonat.
• Ramavtalets främsta syfte är att minska risken för olyckor och att säkerställa
framkomligheten och tillgängligheten i samhället.
• Ramavtalets målsättning är att kunden ska ha tillgång till vintervägsalt när
halkan överraskar samt dammbindningsmedel under sommarmånaderna
med bra kvalitet och lämplig siktkurva.

• Ramavtalet Vägsalt 2018 ingår i Addas Inköpscentrals basportfölj, samt
fyller en viktig samhällsnytta utifrån det aktuella området. Det främsta
målet med vinterväghållningen är att minska risken för olyckor och att
säkerställa framkomligheten och tillgängligheten i samhället. På
högtrafikerade vägar med snabba temperaturväxlingar behövs det vägsalt
för att klara av halkbekämpningen.
• Utan halkbekämpning skulle den tunga trafiken riskera att stå helt still. Om
den tunga trafiken blir stillastående påverkas den övriga trafiken. Att
snabbt få tillgång till vägsalt är mycket viktigt när halkan överraskar. Med
ramavtalet får kunden garanterad tillgång till vintervägsalt till
konkurrenskraftiga priser och leveransvillkor.

Hållbarhet
• Leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbetar för
hållbara leveranskedjor.

Revision
Adda genomför flera typer av revisioner under respektive ramavtals löptid.
Följande revisioner inom olika områden kan genomföras för det enskilda
ramavtalet; Ekonomisk redovision, Etiska och sociala krav, Hållbarhetskrav
samt i vissa förekommande upphandlingar även Arbetsrättsliga villkor.

• De fordon som framförs i miljözon ska uppfylla kraven för detta.
• Produkter ska uppfylla krav på innehåll: Kalciumklorid ska innehålla minst
75% CaCl2, Natriumklorid minst 97% NaCl och Lignosulfonat 47-55 % av
detta.

Kontakta oss Tel: 08 525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se

