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Förfrågan gällande restaurering av vägmärken i Värmlands län 
 
Länsstyrelsen i Värmland har tilldelats 300 000 kr för riktade fysiska åtgärder till restaurering 
av vägmärken under 2020. Länsstyrelsen söker nu någon som kan ta på sig uppdraget med 
möjlighet till förlängning med ett år. 
 
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på restaurering av 24 
vägmärken i Värmlands län. 
 
Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt 
annonseras på Länsstyrelsens webbplats.  
 
Prövning av inkomna anbud från anbudsgivaren sker genom att anbuden prövas med avseende på 
samtliga krav i denna anbudsförfrågan och LOU.  
 
Länsstyrelsen kommer att anta det anbud som har lägst pris för att åtgärda, enligt specifiserade 
villkor i den här förfrågan, 24 vägmärken.  Om två eller flera anbud uppfyller samtliga krav och 
offererar samma pris kommer utfallet av upphandlingen avgöras genom lottning. 
 
 
Offert ska lämnas senast 2020-02-26 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara 
giltig till och med 2020-12-31.  
 
Märk kuvertet med ”Anbud dnr 431-933-2020” 
 
Upphandlande myndighet  
Länsstyrelsen Värmland  
Organisationsnummer 202100-2395  
Våxnäsgatan 10, 
 651 86 KARLSTAD 
  
Kontaktpersoner  
 
Länsstyrelsen Värmland 
Samhällsbyggnad 

Kontaktperson 
Björn Wallbom 

Adress 
Våxnäsgatan 10 
651 86 Karlstad 

Telefon: 010-2247316 
E-post:   bjorn.wallbom@lansstyrelsen.se 
 

 
Frågor och svar  
Frågor med vidhängande svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida senast 19 februari 
innan anbudstidens utgång. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 17 
februari.   
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Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på 
hemsidan. 
 
Bakgrund  
 
Under år 2010 har Trafikverket (TRV) inventerat samtliga vägmärken i Värmlands län längs 
de allmänna vägarna. Syftet var att utreda skadestatusen hos dessa. Detta arbete resulterade i 
en rapport, med tillhörande bilagor där statusen beskrivs på objekten och vilken åtgärd som 
rekommenderas. Inventeringen ska ligga till grund för restaurering och återställande av 
skadade objekt och arbetet med detta kan komma att pågå under ett antal år. Vidare 
förekommer en skadeinventering utförd av Trafikverket vilken presenteras i Trafikverkets 
Miljöwebb (nedladdningsbart via sprend). 
 
Omfattning och beskrivning av uppdrag 
 
Länsstyrelsen ska planera riktade fysiska åtgärder i enlighet med framtagen åtgärdsplan och 
att den utförs med hjälp av konsult med lämplig kompetens. Länsstyrelsen ska redovisa 
åtgärdade objekt till Trafikverket med hjälp av en dokumentation i form av ett objektblad 
innehållandes information om åtgärden, vem som utfört uppdraget, datum för åtgärden, hur 
åtgärd utförts, kostnader samt före och efter dokumentation med foton. När länsstyrelsen 
sluter avtal avgör länsstyrelsen vilka objekt som är prioriterade. 
 
Länsstyrelsen förfogar över 300 000 kr för år 2020.  
 
Varje anbudsgivare inhämtar själva kunskap/uppfattning inför lämnad offert för att bedöma 
vilken form av åtgärdsprogram som krävs.  
 
Uppdraget kräver relevant kompetens och erfarenhet av restaurering av milstenar eller motsvarande. 
 
Specifikation 
 
Länsstyrelsen ställer som krav att entreprenörer som åtar sig arbetet har gått utbildningen ”Arbete 
på väg 1:1-3” vilken bland annat trafikverket tillhandahåller. Om inte entreprenören genomgått en 
sådan utbildning kan entreprenören ändå godkännas om denne visar upp kursbevis inför arbetets 
uppstart.  
 
Personer som utför arbete inom vägområdet, eller som vistas inom vägområdet, ska bära varselklädsel 
som uppfyller standarden SS EN 20471 klass 3/ EN 471 klass 3. Logotyper eller andra färgsättningar 
som inte är fluorescerande får inte försämra standarden. Vid mörker, dis eller dimma eller andra 
förhållanden med dålig sikt, ska även varselbyxa med lågt sittande reflex som uppfyller standarden SS 
EN 20471 klass 2/ EN 471 klass 2. 
 
Vid arbete på väg ställer Trafikverket krav på trafikanordningsskydd i enlighet med de generella TA-
krav (trafikanordningskrav) som finns för personal som arbetar inom vägområdet och som skydd för 



  
FÖRFRÅGAN VID 
DIREKTUPPHANDLING 
  

  
  
Samhällsbyggnad Datum                           Diarie.nummer 

Björn Wallbom 2020-02-05                  431-933-2020 
 

 

de trafikanter som rör sig inom vägområdet. Det betyder att allt arbete/vistelse inom vägområdet 
kräver någon form av trafikanordningsskydd beroende på vilken klassning vägen har. Klassningen är 
mellan 1-5, där 1 är hög skyddsklassning och 5 är låg skyddsklassning. Trafikverket ställer krav på att 
entreprenören (stenkonservatorn) samordnar sig med utpekad TA-entreprenör, utvald och bekostad av 
Trafikverket. Projektledare på Trafikverket kontaktar utsedd Entreprenör (stenkonservatorn) för 
samordning efter att avtal skrivits. Entreprenören (stenkonservatorn) har huvudansvaret för att hålla 
kontakt och hålla utpekad TA-entreprenör uppdaterad om planerade arbeten. 
 
Alla vägmärken har olika behov och krav vilket ska utgöra grunden för de insatser som utförs. Med 
anbudsförfrågan följer bilaga 1. Stenarna i bilagan är prioriterade i fallande prioriteringsordning.  
 
En länk på Länsstyrelsens hemsida innehåller en excelfil med aktuella objekt, vilka har sin 
utgångsspunkt i 2010 års skadeinventering samt information kring upptäckta skador vid fältbesök av 
trafikverket år 2015-2019. För att se geografiskt läge och information om respektive objekt kan 
förutom information från Trafikverkets miljöwebb även kulturmiljöregistret användas (Fornsök). 
Fotografier (från 2010) och aktuell skadebeskrivning av respektive objekt (från 2015-2019) finns att 
ladda ner via länk på Länsstyrelsens hemsida. 
 
Observera att vägmärkenas tillstånd kan ha förändrats utifrån den information som finns i aktuell 
excelfil och aktuell skadebeskrivning via Trafikverkets miljöwebb. Anbudsgivaren bör därför 
besiktiga objekten i fält innan anbud lämnas. Observera att objekt kan komma utgå under 
upphandlingen. Objekt som väsentligt avviker från befintliga beskrivningar på grund av t ex skador 
som uppkommit genom påkörning, skador orsakade av vägunderhåll etc. ska lämnas orörda tills 
Länsstyrelsen har underrättats. Tillvägagångssättet för sådana objekt tas när behov uppkommer. 
 
Villkor som skall följas vid tilldelat arbete: 
 
• Rengöring av vägmärken får endast ske manuellt och på ett sådant sätt att originalytan 

respekteras så att t.ex. ursprungliga verktygsspår inte går förlorade. All typ av maskinell 
rengöring t ex med högtryckstvätt eller liknande är förbjuden. 

• Rengöringsgraden ska vara 100 % på framsidan och kantsidorna av stenen samt där det 
erfordras lagningar, oavsett lokalisering på milstenen. Rengöring på ytor som ej är i 
behov av lagningsåtgärder ska vara begränsad. Dock ska sådana ytor penslas alternativt 
sprejas, med ren teknisk sprit (minst 70 % sprit utan färgämnen) innan stenen lämnas. 

• Imålning av inskription ska ske med svart linoljefärg. Inskription som delvis saknas på                                                                            
grund av materialförlust ska ej rekonstrueras eller imålas. 

• Lagning av sprickor ska ske med stenlagningsbruk som ska infärgas så att det i torkat 
tillstånd inte skiljer sig från stenens naturliga färg.Befintliga sprickor, begynnande 
sprickor och andra typer av skador ska lagas med erforderlig metod. 

• Skadade eller saknade delar av stolpen/stenen får inte rekonstrueras och/eller fyllas ut, 
materialförluster i sten ska endast kompenseras om det bedöms föreligga risk för 
vatteninträngning eller andra typer av skador. 

• Konserveringsåtgärderna får inte skapa skarpa kanter mellan rengjorda och icke 
rengjorda områden på stenen.  

• Injicering med lim får endast ske i syfte att fixera löst sittande material som hotar att 
falla bort. 

• Milstolpar av gjutjärn ska efter rengöring alltid rostskyddsbehandlas och därefter målas 
2 gånger i svart färg. 
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• All mossa på vägmärken och mossa samt övrig vegetation på och i postament ska 
avlägsnas. Igenväxnings-vegetation 100 cm runt postament ska avlägsnas. 

• Trasiga och/eller ofullständiga postament ska restaureras enligt metod som innebär att 
det är möjligt att återskapa en rektangulär alternativt kvadratisk form med vinkelräta 
hörn. Vid en fullständig uppbyggnad skall det vinkelräta postamentet uppgå till minst 2 
skift. Om stenmaterial tillförs postamentet skall detta beskrivas i rapporten över 
objektet. 

• Postament ska vara intakt och stabilt när arbetet avslutas. 
 
Rapportering, Länsstyrelsen lägger stor vikt vid rapporteringen och kommer kräva komplettering om 

något saknas: 
 
• Startmeddelande skall insändas till Länsstyrelsen preliminär rapportering skall ske efter 

det att 10 objekt åtgärdats. 
• Varje enskilt vägmärke som åtgärdats skall beskrivas i en separat rapport. 
• Rapporten skall beskriva vägmärkets tillstånd före och efter avslutade åtgärder (om ett 

vägmärke exempelvis ligger ner och sedan reses skall detta framgå av 
tillståndsbeskrivningen, i de fall ett postament är raserat och sedan återuppbyggs skall 
detta framgå). I det fall det rör sig om en milstolpe med postament skall både postament 
och stolpe beskrivas. 

• Rapporten skall beskriva alla utförda åtgärder inklusive metod- och produktval samt 
skälen till att de utförts. 

• I rapporten för respektive vägmärke skall fotografier på både objektets fram- och 
baksida finnas med som visar repsektive objekt före och efter arbetets genomförande. I 
de fall det rör sig om en milstolpe med tillhörande postament skall både postament och 
stolpe vara fotograferade på detta sätt. På efterbilderna ska även markeras var lagningar 
och injicering utförts. 

• Rapporterna skall inlämnas in i PDF-format, enligt bilagd mall på Länsstyrelsens 
hemsida. 

 
 
 
Leveransdatum –  
Efter 10 restaurerade objekt skall ett meddelande sändas till Länsstyrelsen med preliminära resultat. 
Slutgiltig leverans skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2020-11-20. 
 
Offert 
 
Samtliga kostnader som förknippas med projektet ska innefattas i offerten. I offerten ska 
kostnad presenteras för restaurering av 24 vägmärken enligt excellfil på Länsstyrelsens 
hemsida. 
 
Redovisningen ska innefatta transporter, konserveringsåtgärder, återställning av objekten med 
tillhörande postament. Till offerten ska bifogas CV eller motsvarande som styrker relevant 
kompetens och erfarenhet. 
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Länsstyrelsen har endast den information som finns att tillgå i enligthet med aktuell excellfil 
samt information från Trafikverkets miljöwebb. 
 
 
Miljö- Länsstyrelsens övergripande mål är att våra leverantörer ska bedriva miljöarbete inom 
ramen av ett miljöledningssystem eller motsvarande. Entreprenören skall därför beskriva hur 
miljöhänsyn tas vid leverans av vara eller tjänst.  
 
Anbudets innehåll- 
 

• Företagets namn, adress, organisationsnummer samt e-post och telefonnummer till aktuell 
kontaktperson. F-skattesedel  
• Redovisning av ett referensuppdrag.  
• Totalt fast pris SEK (exkl. moms) där alla ingående kostnader enligt kravspecifikationen ska 

ingå.  
• acceptans av samtliga ställda krav i denna förfrågan.  
• acceptans av bifogat avtalsutkast.  
• offerten ska vara undertecknad av behörig person. 
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