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Vision Lofsdalen 
Förfrågan gällande uppdrag som team leader eller stigbyggare  
 
1.Allmän information 
 
1.1 Beskrivning 
Lofsdalsfjällens Turistnäring Ekonomisk Förening (nedan kallad LTEF) begär in anbud för en 
grävmaskinist till projekt Vision Lofsdalen. Vision Lofsdalen är ett projekt som har beviljats 
bidrag från Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Region Jämtland 
Härjedalen och Härjedalens kommun. Projektet pågår från 1 januari 2020 till 31 december 
2022.  
 
Vid bedömningen av anbud kommer LTEF tillämpa utvärderingsgrunden bästa förhållandet 
mellan pris och kvalitet. 
 
Anbudet gäller för kontrakt som Team leader eller stigbyggare. Se respektive delar nedan 
beroende på vad ni är intresserade av för uppdrag.  
 
1.2 Företagsinformation 
Lofsdalsfjällens Turistnäring Ekonomisk Förening  
Olsvensbacken 6 
840 85 Lofsdalen  
 
Organisationsnummer: 769624-8215 
Lofsdalsfjällens Turistnäring Ekonomisk Förening (nedan kallad LTEF).  
 
1.3 Ansvarig  
Projektledare: Helena Fjellgren  
E-post: visionlofsdalen@gmail.com 
Telefonnummer: 070-33 44 274  
 
2. Upphandlingsföreskrifter 
 
2.1 Upphandlingsform 
Upphandlingen följer det särskilda inköpsförfarande baserat på upphandlingsprinciperna i 
LOU (lagen om offentlig upphandling).  
 
Upphandlingsprinciperna som kommer efterföljas är icke-diskriminering, likabehandling, 
ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet enligt 4 kap. 1 § LOU.  
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Den här upphandlingen kommer att konkurrensutsättas vilket innebär att vi kommer tillfråga 
minst två leverantörer samtidigt med samma förfrågningsunderlag.  
 
Förfrågan och svar från er ska ske skriftligt via mail och den dokumentationen 
kommer att sparas. I den skriftliga kommunikationen ska parternas namn, pris, beskrivning 
av varan/tjänsten och tid för leverans specificeras i anbudet.  
 
Telefonsamtal och/ eller videosamtal kommer att dokumenteras skriftligt genom 
tjänsteanteckningar.  
 
2.2 Sista anbudsdag  
Team leader: Sista anbudsdag för team leader är 2020-02-14, anbud inlämnade efter det 
datumet kommer inte att behandlas. Anbuden kommer öppnas löpande.  
Stigbyggare: Sista anbudsdag för team leader är 2020-04-30, anbud inlämnade efter det 
datumet kommer inte att behandlas. Anbuden kommer öppnas löpande.  
 
2.3 Anbudets omfattning 
Anbudet ska lämnas för hela eller delar av uppdraget för stigbyggare team leader eller 
stigbyggare.  
 
2.4 Anbudets giltighetstid 
Anbudet ska vara giltigt till och med 2021-08-01 
 
2.5 Förtydligande/ kompletteringar av upphandlingsdokument 
Är det något i anbudet som är oklart eller behöver kompletteras ska det skickas via en 
skriftlig förfrågan till visionlofsdalen@gmail.com. Dessa förtydliganden kommer sedan 
kommuniceras ut samtidigt till alla via mail.  
 
2.7 Sekretess  
Enligt offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller absolut sekretess för 
upphandlingen tills antaget anbud. Därefter kan uppgifterna bli offentliga, om anbudsgivaren 
inte önskar detta ska det kommuniceras skriftligen med informationen ni inte önskar 
offentliggöra.  
 
2.8 Meddelande om tilldelningsbeslut 
Antagen anbudsgivare kommer att kontaktas via e-post.  
 
2.9 Avtal 
Efter meddelande om tilldelningsbeslut kommer kontrakt att skrivas med vald anbudsgivare. 
För att kontraktet ska vara giltigt ska det skrivas under utav VD i LTEF samt anbudsgivare.  
 
2.10 Språk 
Anbudssvar ska lämnas på svenska  
 
3. Krav på leverantör 
 
3.1 Uppdragsbeskrivning  
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Vision Lofsdalen innefattar byggnationen av en helt ny arena för mountainbikecykling. 
Området är högt beläget med lite höjdskillnad. Det finns två sätt att komma till området 
genom så kallade access points som nås antingen med bil eller genom sittlift. Mellan dessa 
två access points ska en tillgänglighetsanpassad led byggas som alla, oavsett 
funktionsförmåga, ska kunna använda.  
 
Målet med arenan är att skapa en ny reseanledning till Lofsdalen, det är LTEF:s önskan att 
skapa ett av Sveriges bästa cykelområden. Området kommer arbeta efter ett tema som 
förknippas med Lofsdalen vilket är kärlek, frihet, lugn och orörd natur. Då orörd natur är ett 
av Lofsdalens signum är det väldigt viktigt att cykellederna byggs med hänsyn till naturen 
och smälter in naturligt. 
 
Målgruppen är den aktiva barnfamiljen där vi får möjlighet att skapa nya cyklister. Det 
innebär att det behöver vara ett stort fokus på gröna och blå leder och att dessa inte får vara 
jobbiga att cykla (dvs innefatta för många höjdmeter). 
 
Lederna kommer byggas efter principen multileder, det betyder att lederna ska kunna 
användas till andra aktiviteter året runt. Som skidspår på vintern eller snöskoleder.  
En del leder bör även skapas för funktionshindrade, dvs. att även rullstolar ska kunna 
framföras längs vissa leder, LTEF ansvar för att få fram testpersoner samt utrustning till 
dessa leder.  
 
Ledområdets knutpunkt kommer vara runt en grillplats med servicebyggnad, vindskydd och 
aktiviteter för barnen, det är därför bra om flera olika leder kan nås från knutpunkten samt att 
ett fokus läggs på gröna leder runt knutpunkten.  
 
Då ledområdet kommer kunna nås från sittliften blir det även ett komplement till Lofsdalen 
Bike Park som har 16 km downhilleder.  
 
Under projektet kommer ni att samarbeta i ett team på ca. fem personer som kommer bestå 
utav fem stigbyggare varav en är team leader samt en till två grävmaskinister. Ni kommer att 
arbeta efter direktiven från en leddesigner, markägare och projektledare. Till din hjälp har du 
projektledare, styrgrupp samt Lofsdalsspår som ansvarar för Lofsdalens spår och leder.  
 
Plats 
Lofsdalen, Härjedalen 
 
Uppdragsperiod 
Team leader: Uppdraget börjar 1 maj och pågår till sista september 2021 och samma period 
2022.  
Stigbyggare: Uppdraget börjar 1 juni och pågår till sista september 2021 och samma period 
2022.  
 
3.2 Arbetsuppgifter team leader 
Som team leader ansvarar du för att planera och leda arbetet för ditt team på fyra 
stigbyggare och två grävmaskinister. Arbetet är väldigt självständigt men det är viktigt att ni 
har bra kommunikation med leddesigner, grävare, projektledare och Lofsdalsspår. I dina 
ansvarsområden ingår:  
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Projektstart:  

● Inventering av området  
● Projektstartmöte  

○ genomgång av arbetet och genomgång av kartor  
○ Samarbete med grävmaskinister och stigbyggare 
○ Förmedla visionen med projektet för att motivera teamet och visa på tydliga 

målsättningar gällande vilka sträckor som ska färdigställas och när. 
● Schemaläggning tillsammans med stigbyggare och grävmaskinister 
● Kontroll av utrustning och att utrustningen finns på rätt plats vid behov  

○ Att all utrustning finns på plats vid projektstart  
○ Torra handskar 
○ Hela verktyg  
○ Att verktygen transporteras till nästa arbetsplats på ett effektivt sätt  
○ Fungerande arbetskläder  

● Ansvarar för att lägga upp arbetet så att ni kan arbeta självständigt vid t.ex. 
sjukdomar och ledighet.  

● Strategier och prioriteringar kring ledsträckor  
● Ansvarar över arbetsmiljön och genomgång utav säkerhetsföreskrifter  
● Ansvarar för att arbetad tid loggas via en app dagligen för kontroll mot budget. 

 
Masterplan och samarbete med leddesignern och Lofsdalsspår 
 

● Team leadern ska se till att följa masterplanen och instruktioner från leddesignern. 
Vid stora avvikelser från masterplanen ska projektledare kontaktas pga 
markägaravtal och tillstånd från länsstyrelsen.  

● Vid problem ansvarar team leadern för att arbetet inte stannar av utan att ni istället 
kommer på andra innovativa lösningar/ arbetsuppgifter.  

● Samordnar och koordinerar ert arbete tillsammans med grävarna (t.ex. ser till att ni 
har huggit ner träd innan grävaren kommer, paddar vid behov, återtorvar osv. 

● Bistår grävmaskinisterna med hjälp.  
● Vid frågor om leddesign ansvarar du för att ta kontakt med leddesignern, genom 

telefon och/eller videosamtal. 
● Som team leader är du ansvarig för att grävmaskinisterna förstår tänket kring 

cykelleder och meddelar projektledaren direkt om svårigheter skulle uppstå med 
någon grävmaskinist.  

 
Ekonomi 
 

● Kontrollera grävarens och stigbyggarnas timmar mot budget och se till att samarbetet 
mellan grävare och stigbyggare fungerar 

● Se till att grävare och ledbyggare arbetar kostnadseffektivt 
● Följ tidsplanen och rapportera avvikelser/ extra kostnader som avviker från budget 

 
Kostnadseffektivitet och innovation 

● Problemlösare - vid problem för ledteamet, leddesigner och/eller grävare ansvarar du 
för att se till att problemet blir löst på ett effektivt sätt. 



Datum 2021-01-25 

● Kontaktar projektledare vid större problem med projektet t.ex. maskinhaveri, ingen 
arbetskraft, håller ej uppsatt tidsram m.m 

 
Digitalisering 

● Lägga in de färdiga lederna på Strava, Trailforks, Fatmap, Lofsdalen, Relive, 
Runkeeper och döpa dem till namnen bestämda av projektgruppen.  
 

Arbete i fält  
● Stigbyggare ska arbeta efter masterplanen och se till att arbetet underlättas för 

grävmaskinisterna.  
● Arbetsuppgifter inkluderar spångning och gräva led med spade, hacka, såga ner 

träd, padda, flytta sten, klippa grenar, rötter och återtorva, snickra m.m. 
● Cykla igenom lederna.  
● Ansvarar för att sätta upp hänvisningsskyltar 
● Ansvarar för att cykla den färdiga leden med Karinssportbod, Destination Lofsdalen 

och fjällanläggningen 
● Ansvarar för aktivitetsområdet/centret och de planer som projektgruppen planerar 

där.  
 

Kontakt med projektledare 
 

● Regelbundna avstämningsmöten med projektledaren gällande antalet arbetade 
timmar och vart ni befinner er förslagsvis varannan vecka.  

 
Vi ser gärna att du har 

● Motorsågskörkort  
● Fyrhjulingskort 
● Utbildning i första hjälpen 
● Erfarenhet av att arbeta utomhus 
● Stor erfarenhet av cykling 

 
 
Innan projektstart bör du ha:  

● Studerat följande film på youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=XxTM3iuRzZk 

● Läst IMBA:s direktiv för ledbyggnationer:  
http://www.wnymba.org/static/report/trail_manual/BBT_Manual.pdf 

● Förstått leddragningen genom att studera masterplanen tillsammans med 
leddesignern 

● Läst komplementeringen till Länsstyrelsen gällande avrinning och hållbarhet och se 
till att det efterföljs genom att kommunicera det med leddesigner 

● Läst utlåtandet från naturvärdesinventerare samt arkeolog  
● Läst projektansökan 
● Förstått projektplanen så arbetet kan starta ute i fält från dag 1 

 
3.3. Arbetsuppgifter stigbyggare 
 
Arbete i fält  

https://www.youtube.com/watch?v=XxTM3iuRzZk
http://www.wnymba.org/static/report/trail_manual/BBT_Manual.pdf
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● Stigbyggare ska arbeta efter masterplanen och direktiven från team leadern samt se 
till att arbetet underlättas för grävmaskinisterna.  

● Arbetsuppgifter inkluderar spångning och gräva led med spade, hacka, såga ner 
träd, padda, flytta sten, klippa grenar, rötter och återtorva, snickra m.m. 

 
Vi ser gärna att du har 

● Motorsågskörkort  
● Fyrhjulingskort 
● Utbildning i första hjälpen 
● Erfarenhet av att arbeta utomhus 
● Stor erfarenhet av cykling 

 
Innan projektstart bör du ha:  

● Studerat följande filmer på youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=XxTM3iuRzZk 
https://www.imbikemag.com/technique/trail-maintenance/trail-therapy/ 
https://www.imbikemag.com/technique/trail-maintenance/trail-therapy/ 

● Läst IMBA:s direktiv för ledbyggnationer:  
http://www.wnymba.org/static/report/trail_manual/BBT_Manual.pdf 

● Förstått leddragningen genom att studera masterplanen tillsammans med 
leddesignern 

● Läst komplementeringen till Länsstyrelsen gällande avrinning och hållbarhet och se 
till att det efterföljs genom att kommunicera det med leddesigner 

● Läst utlåtandet från naturvärdesinventerare samt arkeolog  
● Läst projektansökan 
● Förstått projektplanen så arbetet kan starta ute i fält från dag 1 

 
3.4 Mervärden (tilldelningskriterier) 
Förutom anbudets ska krav (punkt 3.2) kommer även anbudsgivarens kompetens att 
bedömas utifrån från mervärden listade nedan.  
 
Vid värderingen av kvalité värdesätter vi det lika högt som ett lågt pris.  
 
3.3.1 Utvärdering erfarenhet  
Bifoga en referens från tidigare arbetsplats  
 
Bifogat dokument ska innehålla följande:  

● Namn på referenskund/ uppdragsgivare samt organisation/företag.  
● Kontaktperson med kontaktuppgifter (telefonnummer och epost) 
● Kort beskrivning av minst två tidigare arbeten.  

 
3.3.2 Utvärdering hållbarhet  
Hållbarhet och värnande om miljön är väldigt viktigt för det här projektet. Därför bör ni vara 
väl införstådda i de direktiv som anges av IMBA (International Mountain Bicycling 
Association) för att bygga hållbara leder. Ett stort fokus måste ligga på vattenavrinning där 
det är önskvärt från LTEF:s sida att så långt det är möjligt enbart använda naturliga material 
som stenkistor och andra principer för avrinning.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XxTM3iuRzZk
https://www.imbikemag.com/technique/trail-maintenance/trail-therapy/
https://www.imbikemag.com/technique/trail-maintenance/trail-therapy/
http://www.wnymba.org/static/report/trail_manual/BBT_Manual.pdf
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Det är av största vikt att området bevaras och att lederna smälter in naturligt i naturen. 
Därför önskar LTEF att ni instruerar teamet i att de ska torva av vid grävning för att sedan 
åter torva längs med lederna. Vid de tillfällen när material behöver grävas fram ska dessa 
materialgropar återställas.  
 
Intyga att ni kommer arbeta efter dessa direktiv.  
 
3.3.3 Utvärdering cykelerfarenhet 
Då vi ska skapa ett av Sveriges bästa cykelområden är det av stor vikt att ni besitter en stor 
erfarenhet av cykling. 
  
Beskriv ert cykelintresse.  
 
3.3.4 Utvärdering ekonomisk stabilitet  
LTEF önskar se att ni har den finansiella förmågan som krävs för att utföra det kontrakt som 
ska tilldelas. Vi vill se er UC rating/riskklassning som då kan ge en god bild av ert företags 
ekonomiska situation alternativt föregående års balans- och resultatrapport eller en 
förklaring till hur ni kommer klara av det här uppdraget baserat på er nuvarande ekonomiska 
situation.  
 
4. Pris  
Ange pris per timme i SEK ex moms, samt för vilken tjänst som stigbyggare det gäller, team 
leader eller stigbyggare.  
 
Alla övriga kostnader som restid, traktamente ska också specificeras.  
 
5. Antagande av anbud - bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
 
LTEF kommer att anta det anbudet som uppfyller samtliga krav på punkt 3.2 samt har det 
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, där hög kvalité kommer att värderas lika högt som 
ett lågt pris.  
 
LTEF omfattas inte av LOU och beslutet kan därför inte överklagas.  
 
Får LTEF bara in anbud över vår budget, eller att anbuden inte uppfyller våra krav, har vi rätt 
att skicka ut upphandlingarna på nytt.  
 
6. LTEF:s åtagande  
 

● LTEF ser till att alla tillstånd och avtal är på plats inför er ankomst till Lofsdalen.  
● LTEF ser till att arbetsteamet är på plats bestående utav två - tre grävmaskinister och 

fyra till fem ledbyggare varav en är team manager, projektledaren hjälper till att starta 
upp arbetet och se till att ni har allt ni behöver.  
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Bilagor  

 
 
Karta över området.  
De streckade lederna är planerade leder och de heldragna lederna inom Lofsdalen Fjällpark 
MTB är färdiga leder.  
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Moodboard 
 

 
Förslag på lednätets utformning sett från luften, knutpunkten är vindskyddet/grillplatsen.  
 

 
Bild på leden Miss Piggy - ett fokus är att alla leder ska gå runt instagram vänliga point of 
interests - eller som i det här fallet - ha en speciell utformning som lockar till delningar på 
sociala medier.  
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Sherwood forest Trysil - ett annat exempel på en instagram vänlig led som besökarna 
minns. Se även video: https://youtu.be/ugaqlFf84mU 
 

 
En till led för inspiration.  
 
 
 
 

https://youtu.be/ugaqlFf84mU
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Lucky ducky - en grön led för den aktiva barnfamiljen. Se gärna video: 
https://youtu.be/Z9-_IupQYE8 
 

 

https://youtu.be/Z9-_IupQYE8
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Det är viktigt att det hela tiden händer någonting längs leden så att besökaren får ett 
konstant flow.  
 

 
De blå och gröna lederna måste vara enkla att cykla. Det är väldigt viktigt att tänka på att det 
inte får vara mycket höjdskillnad vid byggnationen av gröna och blå leder.  
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Alla röda och svarta leder ska börjas med ett riktigt svårt parti för att avskräcka sämre 
cyklister.  
 

 
Korta, svårare avstickare gör upplevelsen av leden väldigt bra.  
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Gröna och blå leder behöver många svängar, här är ett mindre bra exempel från Åre där den 
gröna leden är väldigt rak och blir en mindre rolig bana.  
 
 

 
Bild på en av våra egna leder. Observera hur orörd naturen ser ut på sidorna om leden. Det 

är det här vi vill uppnå.  
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Bild över området. Området ligger högt och torrt. Det finns en del fjällbjörkar och buskar 
samt en hel del naturliga stigar. Det är stor risk för mycket sten i området.  
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Ledkarta över Gullia  
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Temapark - inspiration till en karta för barn över området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


