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Inledning 

› Bakgrund 

› Leverantörsträffar 

› Ramavtalets omfattning & avgränsningar

› DIS 



Syfte och mål med nya upphandlingen

› Syftet är att hjälpa våra kunder i deras ambition att bidra till en bättre miljö i kommunen 
och förenkla deras arbete med att bli fossilfira till 2030 genom att erbjuda ett ramavtal 
som innehåller den hårdvara och de tjänster, samt service, som behövs för att upprätta 
laddningspunkter. 

› Målsättningen är att tillhandahålla ett utbud av laddningspunkter som kan tillgodose de 
flesta behoven från normalladdning till snabbladdning, så att kunderna kan komplettera 
befintlig infrastruktur, eller planera för kommande. 



Dynamiskt inköpssystem (DIS)

› DIS är en elektronisk metod för upphandling. Metoden har likheter 
både med förnyad konkurrensutsättning och vanliga upphandlingar 
enligt selektivt förfarande. Dock finns det en stor skillnad mot vanligt 
ramavtal: systemet är öppet för alla leverantörer som uppfyller 
urvalskriterierna under hela giltighetstiden. Leverantörsantalet får 
därmed inte begränsas

› Två steg till kontraktstilldelning

– Systemet inrättas – kvalificering
Systemet i drift - Löpande annonsering, kvalificering och bedömning

– Upphandling görs och kontrakt tecknas



Skillnader mellan DIS och ramavtal

DIS

› Öppet för nya leverantörer 
under hela giltighetstiden

› Antal leverantörer får inte 
begränsas

› Upphandlingsförfarandet är 
styrt

› Giltighetstiden är inte 
begränsad enligt lag

› Nya avropsberättigade kunder 
får tillkomma under 
giltighetstiden

Ramavtal

› Stängt för nya leverantörer 
under ramavtalsperioden

› Antal leverantörer begränsas

› Olika upphandlingsförfaranden 
kan väljas

› Giltighetstiden max fyra år 
enligt lag

› Nya avropsberättigade kunder 
kan inte tillkomma



Leverantörsmötena – vad säger de?

› Framtiden är smarta laddare, så att det går att kontrollera och 
prioritera laddningen.

› Lastbalansering är mycket viktigt!

› Laddning med likström kommer dominera i framtiden. 

› Alla bilar på marknaden blir nöjda med 1-fas 3,7 och/eller likström. 

› Det som kostar mest är elfördelningen i det system där bilarna ska 
laddas.

› Beteendeförändringar krävs. 

› 87% idag (våren 2019) klarar laddning på 3,7 - 22 kw.


