
 

Vision Lofsdalen 
Förfrågan gällande uppdrag som grävmaskinist  
 
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. 
 
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.  
 
Den här upphandlingen kommer att konkurrensutsättas vilket innebär att vi kommer 
publicera upphandlingen på www.lofsdalen.com och tillfråga minst två leverantörer med 
samma förfrågningsunderlag.  
 

http://www.lofsdalen.com/


 
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 projektstart specificeras i anbudet.  
 
Telefonsamtal och/ eller videosamtal kommer att dokumenteras skriftligt genom 
tjänsteanteckningar.  
 
2.2 Sista anbudsdag  
Sista anbudsdag 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 omfattningen eller för de perioder ni kan arbeta 
 
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 av projektledare samt anbudsgivare.  
 
2.10 Språk 
Anbudssvar ska lämnas på svenska  
 
3. Krav på leverantör 
 
3.1 Uppdragsbeskrivning  
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.  
 
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. sex personer som kommer bestå 
utav fyra stigbyggare, en team leader samt ytterligare en grävmaskinist. Ni kommer att 
arbeta efter direktiven från en leddesigner samt från team leadern som har ansvaret för att 
utveckla hållbara leder som går att cykla.  
 
Plats 
Lofsdalen, Härjedalen 
 
Uppdragsperiod 
Då området ligger i fjällterräng är snömängden avgörande för uppdragets startdatum. Det är 
en önskan att arbetet påbörjas i slutet på maj, alternativt i början på juni 2021 och pågår 
fram till första oktober i Lofsdalen.  
Då projektet pågår fram till december 2022 gäller upphandlingen för år 2021 och 2022.  
 
3.2 Prisförfrågan grävmaskinist 
Svara på anbudet med:  

●  pris per timme för att köra grävmaskin av typen minigrävare 6,5 ton med rototilt ex. 
moms.  

● Informera oss även om ni har tillgång till en egen minigrävare med rototilt samt 
vad då priset är för minigrävare per timme ex moms.  



 
 
Genom att lämna svar på detta anbud intygar ni att ni har följande kunskaper:  

● Kan arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt. 
● Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet. 
● Kunskap om säkerhet på väg 
● Kunskap om att arbeta med maskin på ett säkert sätt som inte innebär risker för 

ohälsa och olycksfall 
● Har de försäkringar som krävs  
● Innehar F-skattsedel 

 
 
3.3 Mervärden (tilldelningskriterier) 
Förutom priset kommer även er 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  
Ni bör ha erfarenhet av tidigare arbeten som maskinförare under de senaste fem åren.  
 
Återkom med svar på följande frågor 

● Namn på referenskund/ uppdragsgivare samt organisation/företag.  
● Kontaktperson med kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post) 
● Kort beskrivning av minst två tidigare uppdrag.  
● Utbildningsintyg eller yrkesbevis för grävmaskin 

 
3.3.2 Utvärdering maskinhantering  
Då LTEF avser att tillhandahålla en grävmaskin är det av största vikt att anbudsgivaren kan 
hantera den på rätt sätt vilket innebär:  

● Utföra säkerhetskontroller för maskinen  
● Utföra den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av maskinen 
● Kunna hantera alla tillbehör (rototilt, skopor)  
● Metoder för att optimera maskinens framkomlighet. 
● Kunskap om de regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg. 
● Optimering av bränsleförbrukning 
● Det är av största vikt att området bevaras och att lederna smälter in naturligt i 

naturen. Därför önskar LTEF att ni torvar av översta marklagret  vid grävning för att 
sedan åter torva längs med lederna. Vid de tillfällen när material behöver grävas fram 
ska dessa materialgropar återställas.  
 

Beskriv gärna kort att ni besitter de kunskaper som krävs för att hantera och underhålla 
maskinen samt att ni avser följa våra direktiv kring återtorvning.  
 
3.3.3 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 
beskrivning av er ekonomiska situation.  
 
3.3.5 Utvärdering språkförståelse 
Då projektet vänder sig till leverantörer från andra länder finns det en stor chans att ni 
kommer behöva kommunicera genom att tala engelska. Det är därför viktigt för projektet att 
ni har god förståelse i engelska både i tal och skrift.  
 
Besvara frågan om ni besitter de språkkrav som krävs.  
 
3.3.6 Utvärdering förståelse för cykelleder  
Av erfarenhet vet vi att den bästa grävmaskinisten är den som själv cyklar då det krävs en 
speciell förståelse för ledens utformning för att skapa rätt flyt i leden.  
Därför önskar vi veta om ni själva är cyklister.  
 
4. Pris  

● Alla priser ska anges i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt per timme  
● Samtliga kostnader såsom resor, restid, traktamenten m.m. ska specificeras  
● Försäkringar som krävs står ni själva för 

 
5. Personal på plats för projektet 
 
Dessa personer kommer arbeta med projektet 
 
• Maskinist ............................................................ 
 
6. 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.  
 
7. LTEF:s åtagande  
 
Projektledaren kontrollerar tillsammans med er att de resurser ni behöver (maskiner, 
personal samt utrustning) finns på plats inför er ankomst samt går igenom området 
tillsammans med er. 
8. Karta och beskrivning över lederna.  



 
 
Området ligger ovanför Hovärken spårcentral med anslutning till liften Lången Express 
avstigning.  
De leder som ska grävas är de streckade lederna, vilket innebär att vi fortsätter på den blå 
och gröna leden i sommar och mest troligt gräver två blå leder upp och ner till parkeringen 
på Hovärken spårcentral samt en röd led ner till Hovärken spårcentral.  

 
 
Vi strävar efter att gräva enligt följande bild:  



 

 
Där det är orört på sidorna om leden.  


