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Tillägg 3 till Ramavtal Avseende Destruktion av 
spårodugliga träsliprar 

 
 
Mellan Trafikverket och Solör Bioenergi Recycling AB med organisationsnummer 556211-
2754 ingås avtal om tillägg 3 till ramavtal TRV 2018/128974. 

Med anledning av den kraftigt ökade kostnaden vad gäller drivmedel förorsakad av kriget i Ukraina 
kompletterar Trafikverket parternas kontrakt med en möjlighet till specifik reglering av resursgrupp 
drivmedel enligt nedan, som tillfälligt tillägg till ramavtalet. Regleringen avser arbeten utförda under 
kontraktstiden som utförts från och med den 1 februari 2022 dock längst till den 31 december 2022 för att 
reglera kostnadsökningar. Syftet är att vid sidan av avtalade villkor reglera oförutsebara och extraordinära 
kostnadsökningar som inte bedöms ha varit möjliga att prissäkra. Trafikverket äger rätt att ensidigt säga 
upp regleringen med omedelbar verkan om förutsättningarna förändras. I den mån ni som säljare väljer 
att godta och begär ersättning enligt denna regleringsmodell innebär det att någon ytterligare ersättning 
för drivmedel inte kan utgå för samma period. Ni som säljare har således inte rätt att begära ersättning för 
kostnadsändringar avseende drivmedel enligt någon annan motsvarande bestämmelse i ramavtalet. 

En förutsättning för ersättning enligt denna underrättelse är att säljaren tillser att reglering sker mot 
berörda underleverantörer. 

 

Specifik reglering resursgrupp drivmedel 

Drivmedel (diesel) bedöms utgöra X % (18,8 %) av kontraktssumman. 

Basmånaden ska vara januari 2022. 

Följande formel ska tillämpas. 

K2 = VU * X * (iu-ib)/ib 

K2 = Regleringsbelopp för drivmedel 

VU = Fakturerat belopp under utförandemånaden exklusive eventuella regleringsbelopp från specifik 
reglering av andra material/resursgrupper. 

X = Faktor som anger att X % av beloppet regleras enligt denna formel. 

ib = Indextal för basmånad Entreprenadindex littera 7011  

iu = Indextal för utförandemånad Entreprenadindex littera 7011  

Reglering ska ske med Entreprenadindex littera 7011 (basår 2011) 
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Specifik reglering – Transport Lastbil 

Drivmedel (diesel) bedöms utgöra X % = 18,8 % av kontraktssumman. 

Specifik reglering utgår med efterfakturering Regleringsbelopp för drivmedel (K2) avseende: 

  Pris per kilometer för transport på lastbil inklusive lastnings- och lossningskostnad enligt beskrivning 
i UB. 

Månadsvis efterfakturering sker enligt Regleringsbelopp för drivmedel (K2) i tabell i bilaga 
Beräkning_efterfakturering_Transport_Lastbil. Uppdaterad bilaga distribueras månadsvis då 
ny uppgift Entreprenadindex 7011 Dieselolja Mk I publiceras. 

 

Distribution månadsvis 

Uppdaterad bilaga Beräkning_efterfakturering_Transport_Lastbil distribueras månadsvis av 
Trafikverket, Inköp och logistik då ny uppgift Entreprenadindex 7011 Dieselolja Mk I publiceras. 

 

Bilaga: 

Beräkning_efterfakturering_Transport_Lastbil 

 

I övrigt gäller kontraktet med oförändrade villkor. 
 
 
Detta tilläggsavtal 3 är upprättat och signerat av båda parter, varav parterna tagit varsitt. 
 
 
 
Köpare  Säljare 
Trafikverket Inköp och Logistik Solör Bioenergi Recycling AB 
Datum framgår av Datum framgår av 
Elektronisk signatur Elektronisk signatur 
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Per Olofsson                               Jacob Carlén 
Enhetschef ILvtt VD 
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