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Elektriska arbetsfordon 2020

Enkelhet

• Det finns ett stort intresset för att ställa om till en klimatsmart fordonspark. Nu är det möjligt 
att göra det i den kategori av fordon som används inom grönyteskötsel och 
fastighetsförvaltning. Vi erbjuder nu ett ramavtal som gör det enkelt för dig som kund att 
hitta ett elektriskt fordon för detta ändamål.

Hållbarhet

• Leverantörerna  ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och arbeta för hållbara 
leveranskedjor, med särskilt vikt på mineraler i batterier.

• Leverantörerna ska följa lagen om producentansvar för batterier.

• Batterier får inte överskrida vissa haltgränser för metaller ex bly, kvicksilver. Ingående 
hydraulolja ska uppfylla miljöegenskaper enligt SS 155434.

Effektivisering

• Avtalet bidrar till besparing av administrativ tid för dig som kund. Samt erbjuder ett 
pedagogiskt avropsstöd där framtagna mallar för både avrop via särskild fördelningsnyckel 
samt även mall för förnyad konkurrensutsättning, och som samtliga leverantörer har god 
kännedom om. 

Innovation

• Förutom enkelheten och möjligheten för den dig att kunna välja olika typer av fordon, 
erbjuder vi nu ett mer hållbart alternativ till traditionella fordon. Det gör till exempel att ni
enklare kan nå målen i Agenda 2030. Fordonen är inte bara miljövänliga utan även tysta och 
kan användas utan störande buller.

Avtalsuppföljning

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

Avtalsområden

Avtalet omfattar tre 
anbudsområden:
1. Bas - enkla arbetsfordon
2. Proffs - fordon med större 

möjlighet för exempelvis 
lastkapacitet

3. N1 - fordon motsvarande lätt 
lastbil

Avtalstid

• 2021-06-01  - 2025-05-31

Avropsförfarande

Avrop av ett enstaka fordon sker 
genom särskild fördelnings-
nyckel. Avrop av 2 stycken eller 
fler fordon ska ske genom förnyad 
konkurrensutsättning.

Leverantör 

1. Epton Trading AB

2. E-Tron AB

3. Hako Ground & Garden AB

4. HTC Högtryckscenter i Väst AB

5. Inzile AB 

6. MaskinParken Sverige AB

7. Nomaco AB

8. RSA Sverige

Pris och sortiment

Ramavtalet omfattar ett 
standardsortiment inom 
respektive produktområde

Leveransvillkor

Leveranstid för avropade fordon 
från mottagen beställning 
påverkas utifrån respektive 
anbudsområde.
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Omfattning

• Fordonen finns med en stor variation av olika påbyggnader för att passa det 
flesta arbetsuppgifter, såsom fastighetsskötsel, serviceuppdrag, park och 
grönyteskötsel.

• Avtalet omfattar tre avtalsområden: 

- Bas - enkla arbetsfordon

- Proffs - fordon med större möjlighet för t.ex. lastkapacitet

- N1 - fordon motsvarande lätt lastbil

• Fordonen ska kunna utrustas med olika tillbehör för att möta olika behov. 
Det kan handla om exempelvis skåp och flak med hydraulisk tipp. De 
maskintyper som erbjuds möter upp mot höga krav på arbetsmiljö, säkerhet 
och hållbarhet.

Adda Inköpscentral 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 upphandlingar även Arbetsrättsliga villkor

Fördjupning

Vid avrop enligt särskild fördelningsnyckel utser ni det fordon ur aktuellt 
standardsortimentet som bäst motsvarar era behov utifrån en eller flera av 
följande kriterier som är relevanta vid det enskilda tillfället.

• Pris

• Leveranstid

• Fordonets tekniska eller funktionella egenskaper

• Fordonets miljö- och hållbarhetsegenskaper (inklusive batterieffektivitet)

• Ljudnivå/bulleregenskaper

• Fordonets ergonomiska egenskaper 

• Fordonets anpassningsmöjligheter

• Leverantörens serviceorganisation

• Eventuell anpassning till tidigare köpta fordon

Hållbarhet

Producentansvar för batterier - Leverantörer ska följa gällande lagar och regler 
avseende producentansvar för batterier.
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