
DIS - Konstgräs
ADDA Inköpscentral



Avtalsportfölj - Kategorin Gata och park

• Parkmaskiner och gräsklippare

• Elektriska arbetsfordon 

• Klottersanering 

• Fordonshinder 

• Konstgräs DIS 

• Beläggningsarbeten 

• Vägmärken inklusive 
avstängningsmaterial 

• Vägsalt och dammbindningsmedel 

• Avfallskärl och avfallspåsar 

• Park- och lekplatsutrustning 

• VA-mtrl



Kvalificerade leverantörer



Genomförda upphandlingar
61 upphandlingar av konstgräs – nyanläggning eller 
omläggning



DIS:et omfattar anläggning/omläggning och 
rengöring/underhåll av konstgräs och hybridgräs och ska 
tillgodose UM:s behov av detta.

Vid upphandling i DIS:et så väljer UM vilken kategori 
upphandlingen avser och specificerar detta. Upphandlingen 
går endast ut till de potentiella anbudsgivare som är 
godkända inom den kategorin.

DIS:et omfattas av fyra (4) kategorier:

1. Anläggning/omläggning av konstgräs

2. Anläggning/omläggning av hybridgräs

3. Rengöring och underhåll av konstgräs

4. Underhåll av hybridgräs

Kort om DISet



Ansökan Kvalificering Upphandling Anbud
Utvärdering 
/ tilldelning

Kontrakt

Leverantörer 
ansöker om att 
få delta och bli 

kvalificerad i 
DISet.

Inköpscentralen 
hanterar 

ansökningarna 

från 
anbudssökande. 

De som klarar 
kraven blir 

kvalificerade 
leverantörer.

Inköpscentralen 
administrerar 

upphandlingarna 
som ombud åt UM i 

DISet. 

UM fattar själv 
besluten i 

upphandlingen 
med stöd från 

Inköpscentralen.

Endast de 
kvalificerade 

leverantörerna 
får lämna anbud.

Inköpscentralen 
administrerar och 

finns som stöd 
och rådgivande i 

utvärderings-
processen.

Den 
upphandlande 
myndigheten 
tecknar avtal 
med antagen 

leverantör.



Mallar och vägledning

Stöddokument för förstudie
• SvFF:s rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner
• SvFF:s råd för skötsel av underhåll av konstgräsplaner
• SvFF: att tänka på inför köp/upphandling av konstgräs
• FiFA Quality program för redogörelse av de olika 

certifieringarna och vad de innebär

Upphandlingsdokument mallar
• Administrativa föreskrifter
• Rambeskrivning
• Hållbarhetskrav
• Anbudsformulär/prisformulär

Vägledning till Upphandlingsdokument
• Vägledning steg för steg upphandling i DIS
• Vägledning gemensamma miljökrav för entreprenader
• Vägledning hållbarhetskrav konst och hybridgräs
• Vägledning underhåll

Övriga kravdokument
• Bilaga Gemsansamma miljökrav för entreprenader
• Bilaga Storstadsomr_karta
• Bilaga villkor för socialt ansvarstagande

Tillägg från UM
• Padtest av befintlig pad oberoende aktör som underlag
• Arbetsområde
• Ritningar osv….
• Övriga UM specifika dokument



Hållbarhet
Dokument med Hållbarhetskrav
• Mallar - färdiga krav, granskade av jurist, leverantörer mfl

Flera kravområden, bland andra:
• förhindra spridning av mikroplast
• kemiskt innehåll
• återanvändning och återvinning
• maskiner och transporter – GMIE
• 3 kravnivåer: bas, mellan och hög
• Obligatoriska, frivilliga, anpassningsbara

Val av krav
• Vägledning för varje krav i vägledningsdokument
• Vilka krav ni väljer ska utgå från era mål, styrdokument 
• Stort antal krav/krav på hög nivå - fördyrande
• Stöd från Inköpscentralen



Avslutning

Tack för idag!

Våra kontaktuppgifter:
Henrik Nottorp, upphandlare
0729-99 24 38, henrik.nottorp@adda.se

Henrik Ellung, kategoriansvarig Gata och park
08-709 55 07, henrik.ellung@adda.se

Marilouise Berg, hållbarhetsstrateg
0729-97 20 85, marilouise.berg@adda.se
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