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Offertförfrågan – Bänkbord till naturreservat 

 

Kontaktuppgifter beställare 

 
Länsstyrelsen i Värmlands län 

Naturvårdsenheten 

Kontaktperson: 

Johan Bohlin 

Postadress: 

651 86 Karlstad 

Telefon: 010-224 74 65 

E-post: johan.bohlin@lansstyrelsen.se 

 

Offertförfrågan 

Denna offertförfrågan angående tillverkning och leverans av bänkbord till 

naturreservat är en direktupphandling där underlaget dels skickats ut till ett 

mindre antal leverantörer och dels annonseras på Länsstyrelsens webbplats: 

www.lansstyrelsen.se/varmland. 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen förvaltar naturreservat och andra naturskyddade områden i 

länet. I många reservat är tillgängligheten för besökare en viktig del i  

förvaltningen av det skyddade området. Anordningar som bänkbord är ett 

bra sätt att öka tillgängligheten och komforten för besökare på rastplatserna.  

 

Utförande 

Denna offertförfrågan avser tillverkning och leverans av totalt 20 st 

bänkbord till naturreservat i enlighet med nedanstående specifikation: 

• Bänkborden ska ha en robust och enkel utformning med två sittbänkar  

och en bordsskiva som sitter ihop med och vilar på en grov 

timmerstomme. 

• Virket i bordsskivor och sittbänkar ska vara 6-7 cm tjockt. Virkets 

dimension i stommen ska vara 10-12 cm.  

• Bordsskivorna ska vara 70-90 cm breda. 

o Skivorna till 17 st av borden ska vara 200-220 cm långa. Den 

här typen kallas vanliga bord i texten nedan. 

http://www.lansstyrelsen.se/varmland
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o Skivorna på 3 st bord ska vara förlängda på ena kortsidan. På 

de borden ska bordsskivan sticka ut minst 60 cm utanför 

gaveln. Syftet är att en person som sitter i rullstol ska kunna 

komma intill bordet på den sidan.  

• Sittbänkarna ska vara 20-40 cm breda och 200-220 cm långa. Bänkarnas 

sitthöjd ska vara 40-45 cm. 

• Bänkborden ska vara konstruerade så att infästning av bordsskivor och 

sittbänkar i stommen görs på undersidan för att undvika hål eller plugg 

på ovansidan. 

• Det ska vara ca 70 cm från markytan till bordsskivans undersida för att 

rullstolsburna ska kunna använda borden.  

• För att det ska vara lätt att ta sig in och ut till sittplatserna får steget över 

eventuell gavelstock inte överstiga 25 cm höjd. 

• Bänkborden ska vara tillverkade av lärk eller kärnfura.  

• Bords- och sittytor ska vara hyvlade. Hörn och kanter ska vara slipade så 

att det inte finns några vassa hörn eller kanter besökare kan skada sig på.  

• Virket ska vara ordentligt torkat.  

• Hela borden ska vara behandlade med grå skyddande lasyr vid leverans.  

o 250062, Trebitt Oljelasyr Cbas, bryttillägg Jotun 10, brytning 

9075, eller likvärdig 

• Bänkborden ska levereras som kompletta byggsatser till nedan angivna 

platser. Eventuella detaljer som behövs för monteringen av borden, som 

skruvar, beslag, plugg och dylikt samt en skriftlig instruktion för 

ihopsättningen levereras tillsammans med byggsatserna till respektive 

plats. 

o Leveransplats 1:  

▪ 2 st vanliga bord till småbåtshamnen i Ekenäs, Säffle 

kommun, 661 91 Säffle 

o Leveransplats 2 

▪ 1 bord med förlängd skiva till parkeringen i 

naturreservatet Bergs klätt, Jössefors 

o Leveransplats 3 

▪ 2 stycken vanliga bord till parkeringsplatsen vid 

Kapellet i naturreservatet Höbergfältet, Persberg 
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o Leveransplats 4:  

▪ 13 st vanliga bord och 2 med förlängd skiva levereras 

till Länsstyrelsens förråd på Örsholmen, 

Östanvindsgatan 21, 652 21 Karlstad 

• Uppdragstagaren ska höra av sig till Länsstyrelsens kontaktperson i 

samband med leveransen. 

 

• Bänkborden ska levereras i enlighet med följande tidsplan: 

o Bänkborden levereras till ovannämnda platser senast 16:e 

april 2021.  

• Byggsatsernas olika delar får inte väga mer än 75 kg per styck. 

Syftet med att borden ska levereras som byggsatser är att de därigenom kan 

förflyttas vidare med fyrhjuling, kärra eller båt, till de platser i 

naturreservaten där de slutligen ska placeras. Den slutliga utplaceringen och 

monteringen kommer att utföras av Länsstyrelsens personal. 

 

Pris 

I offerten ska ett fast totalpris anges för hela (inklusive kostnad för leverans) 

det ovan beskrivna utförandet.  

Priset ska inkludera samtliga omkostnader. Ytterligare påslag och 

ersättningar utöver totalsumman i offerten kommer inte att godkännas.  

Pris ska anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.  

 

Avbruten upphandling 

Om de lämnade anbuden överstiger Länsstyrelsens budget för den aktuella 

tjänsten kan upphandlingen avbrytas. Alla anbudslämnare meddelas då att 

upphandlingen avbrutits. 

 

Offert 

Offerter ska innehålla följande uppgifter: 

• Offertlämnarens firmanamn och adress 

• Organisationsnummer 

• Offertlämnarens kontaktperson med telefonnummer  

• Offertlämnarens e-postadress dit tilldelningsbeslutet kan skickas 

• Att F-skattsedel finns 

• Beskrivning av utförande inklusive materialval och dimensioner 
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• Bifoga gärna foto eller skiss på utförande 

• Offererat totalpris exklusive moms 

 

Offert skickas med brev senast 2021-02-12 till ovanstående adress på 

Länsstyrelsen. Offerten ska vara giltig t.o.m. 2021-03-01. OBS! Märk 

kuvertet ”Anbud bänkbord”. 

 

 

 

 

Utvärdering 

Den offertlämnare som uppfyller samtliga krav i offertförfrågan och lämnar 

det lägsta priset erhåller uppdraget. 

Meddelande om tilldelningen kommer att lämnas via e-post till samtliga 

offertlämnare. 

 

Frågor 

Frågor angående offertförfrågan ställs till Länsstyrelsens kontaktperson (se 

ovan). 


