
 

 

 

 
 

Anskaffelse for klassifisering av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement 
Oppdragsgiver: Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo).   

Vannområdet er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen 

av EUs vanndirektiv og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Det er 

en del av Vannregion Glomma, og eies av kommunene: Eidsvoll, Nes, Hurdal, 

Nannestad, Ullensaker, Østre Toten, Gran, Stange og Nord-Odal.  

 

Oppdraget er et samarbeidsprosjekt mellom Glommens og Laagens 

Brukseierforening (GLB) og Huvo, der også Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, Akershus fylkeskommune, og Vannregionmyndigheten for 

Glomma er aktive samarbeidspartnere. Huvo koordinerer oppdraget. 

Dato: 3. mars 2016. 

Frist for å svare ut 

prekvalifiseringen: 

17. mars 2016. kl. 10.00. 

Frist for å levere et tilbud 

(for de som er akseptert i 

prekvalifiseringen): 

7. april 2016. kl.10.00. 

Interessen sendes  

per epost til: 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma ved: 

Helge.Bjorn.Pedersen@nannestad.kommune.no  

Kontaktpersoner: Daglig leder Helge B. Pedersen, 

Helge.Bjorn.Pedersen@nannestad.kommune.no 

 

Beskrivelse av anskaffelsen 

Det foreligger ikke et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å fastsette rett økologisk tilstandsklasse for 

Hurdalssjøen per nå. En mer kunnskapsbasert klassifisering vil kunne avdekke om det må utføres 

tiltak i vannforekomsten i henhold til vannforskriften. Det er ønskelig å komme i gang med innhenting 

av data allerede sommeren 2016 og interessenter bes med dette om å melde seg. 

 

Hurdalssjøen reguleres i dag med en differanse mellom HRV og LRV på 3,6 meter. De økologiske 

effektene av dette er ikke mulig å avgjøre kun ut fra dagens kunnskapsgrunnlag. Derfor skal det nå 

settes i gang en klassifisering for å fastsette rett miljøtilstandsklasse etter vannforskriftens 

klassifiseringssystem og prinsipper forøvrig.   

 

På grunn av Hurdalssjøens størrelse, morfologi og artsrikdom er denne innsjøen spesielt krevende å 

klassifisere etter vannforskriftens kriterier og prinsipper, slik de foreligger per nå. Det skal foretas en 

bred klassifisering av Hurdalssjøen, hvorav dette oppdraget på fisk blir et viktig ledd. I tillegg skal det 

klassifiseres med makrofytter som kvalitetselement så snart som mulig, og det skal senere muligens 

benyttes ytterligere kvalitetselementer og støtteparametere. Dette oppdraget på fisk skal kunne gå inn 

som del av grunnlaget for en senere samlet klassifisering. 

 

Denne anskaffelsen er begrenset til fisk som kvalitetselement, samt relevante hydromorfologiske 

støtteparametere (særlig siktedyp vs. reguleringshøyde), jfr. klassifiseringsveilederen, kap. 6.2 og kap. 

12.1 i rapporten M22-2013. Som del av vurderingen/oppgaveløsingen inngår en 

datafangst/systematisering som, i den grad det er mulig, gir et grunnlag for overføring til eventuelle 

nye EQR-verdier for fisk i regulerte innsjøer dersom/når det forbedres i et norskt, interkalibrert 

klassifiseringssystem i nær framtid, og da særlig for flerartssamfunn. En vurdering av metodikken i 

sammenlignbare europeiske land for store, artsrike innsjøer med fisk som kvalitetselement og 

hydromorfologi som påvirkning vil da være naturlig å inkludere i den grad det er relevant. Det skal 

bygges på de undersøkelser som allerede foreligger fra Hurdalssjøen, og suppleres med nye 

undersøkelser etter behov. Det er ønskelig at oppdragstaker også vurderer og gir forslag til videre 
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arbeid med krepsdyr som beitedyr for fisk. Men nye undersøkelser av krepsdyr inngår ikke i dette 

oppdraget. 

 

Oppdragstaker skal bruke den foreliggende klassifiseringsveilederen (02:2013 – revidert 2015) med 

gyldige, interkalibrerte klassifiseringskriterier så langt det er mulig. Der dette ikke er tilstrekkelig må 

annet veiledningsmateriell benyttes (spesielt Vannforskriften og fisk – forslag til klassifiserings-

system, M22-2013). Pga. kompleksitet i dette arbeidet vil det bli satt svært høye faglige krav for 

oppdraget, beskrevet nedenfor som prekvalifikasjonskrav. Kun oppdragstakere som blir vurdert til å 

tilfredsstille kravene vil være aktuelle for neste runde. Alle andre tilbud blir avvist.  

 

Oppdraget skal resultere i en rapport, i oppdragstakers rapportsform. Rapport skal leveres i pdf-format 

og i 50 trykte papireksemplarer. Oppdragsgiver skal gis rimelig tid til å lese gjennom og godkjenne et 

utkast før det ferdigstilles. 

 

Økonomisk ramme 

Hele oppdraget skal utføres innenfor en kostnad på kr. 400.000,- (eks mva).    

 

Prekvalifisering 

Anskaffelsen må utføres av et fagmiljø som anses for å være blant de beste, som har inngående 

kjennskap til forarbeidene til klassifisering med fisk som kvalitetselement, og som kan vurdere dette 

ift. tilsvarende klassifisering i andre europeiske land. Følgende 8 prekvalifikasjonskrav er satt for 

tilbydere: 

1. Solid erfaring fra biologiske undersøkelser av store, artsrike sjøer og elver i Norge med 

menneskelige inngrep i vassdrag. 

2. Må være en del av et vitenskapelig forsknings- og utviklingsmiljø.   

3. Må ha forskerkompetanse, med flere vitenskapelige publikasjoner. 

4. Må tilhøre et fagmiljø som er blant landets beste på fisk. Det kan dokumenteres ved deltagelsen i 

fagrådet for arbeidet med «Vannforskriften og fisk - forslag til klassifiseringssystem, M22-2013», 

eller på annen måte. 

5. Må ha generelt bred fagøkologisk kompetanse. 

6. Må ha erfaring med biologiske vurderinger av denne vanntypen, og i denne regionen. 

7. Fagmiljø(er) som vil kunne utføre feltarbeidet allerede sommeren 2016 blir prioritert. 

8. Fagmiljø(er) som eventuelt kan vise til lokale/regionale kunnskaper blir prioritert. 

 

Innen 17. mars, må det kunne dokumenteres på tilfredsstillende måte at de første 6 kravene er innfridd 

for at tilbyder skal kunne være med videre. Dersom det foreligger tilbud i prekvalifiseringsrunden som 

i tillegg tilfredsstiller pkt. 7 og 8 vil eventuelle andre tilbud tape denne konkurransen. 

 

Videre prosess 

Etter at fristen for å melde sin interesse (med dokumentasjon på oppfylte prekvalifikasjonskrav) er 

utløpt, vil «anskaffelsesgruppa» vurdere innkomne interessenter. De som på tilfredsstillende måte har 

dokumentert kravene i prekvalifikasjonen, vil bli invitert til å gi en utførlig beskrivelse av hvordan 

oppdraget tenkes gjennomført. Ved forespørsel skal det også kunne sendes inn skatte-, MVA- og 

HMS-attest i henhold til regelverket. En gjennomføringsbeskrivelse, tidsangivelser, 

kompetansebeskrivelse og referanser fra tilsvarende tidligere oppdrag skal så sendes til oss. Ut fra det 

som blir sendt inn, forbeholder oppdragsgiverne seg retten til suverent å velge hvem som oppfattes å 

ha det beste tilbudet innen den økonomiske rammen.   



 

 

 

Tildelingskriterier 

Fordi anskaffelsen har en fastsatt økonomisk ramme, konkurreres det på: 

i) Beskrivelsen av oppgaveløsingen, den faglige tilnærmingen og erfaring.  

ii) Gjennomføringskapasitet. 

iii) Timepris. 

  

Det viktigste tildelingskriteriet vil være beskrivelsen av hvordan oppgaven tenkes gjennomført.   

Det er ønskelig å få gjennomført mest mulig av feltarbeidet allerede inneværende år, og en ferdig 

rapport så snart det er praktisk mulig. Gjennomføringskapasitet vil derfor også være viktig. Det er en 

rimelig antagelse at desto lavere timeprisen er, desto mer tid kan oppdragstaker bruke på oppgaven.  

 

Mottatte opplysninger vil bli sendt videre til vår «anskaffelsesgruppe». Hver deltager i denne gruppa 

vil på eget grunnlag sette en tall-karakter på hvert tilbud. Den tilbyderen som oppnår høyest samlet 

sum vil bli tildelt oppdraget. Dersom to eller flere tilbydere får samme poengsum ut fra pkt. i), vil pkt. 

ii) og iii) bli benyttet for en videre rangering ut fra en samlet vurdering (men se teksten i pkt. 7 

ovenfor). Vi forbeholder oss retten til i fellesskap suverent å gjøre den vurderingen på bakgrunn av de 

dokumenter som tilbyderne har sendt inn. «Anskaffelsesgruppa» består av 2 personer fra GLB, 2 fra 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1 fra Akershus fylkeskommune, 1 fra Huvo, 1 fra Hurdal 

kommune, 1 fra Eidsvoll kommune og 1 fra Nannestad kommune.  

  

Tidsfrister 

Fristen for å melde sin interesse og dokumentere at prekvalifikasjonskravene er oppfylt, er satt til 17. 

mars 2016 kl. 10.00. Det er da tilstrekkelig å dokumentere av prekvalifikasjonskravene er oppfylt.  

 

For de som så mottar en tilbakemelding fra oss på at prekvalifikasjonskravene er godt nok 

dokumentert, er fristen 7. april 2016 kl. 10.00 for å levere et tilbud med gjennomføringsplan, 

tidsangivelser, kompetansebeskrivelse og referanser fra tilsvarende tidligere oppdrag. Det skal svare ut 

de kravene og føringene som er beskrevet ovenfor på en god måte, og vil bli brukt som grunnlag for 

selve tildelingen av oppdraget. 

 

Tidsfrist for ferdigstillingen av oppdraget må settes senere, basert på de tilbudene som mottas. 

 

Annet 

Dersom ingen interessenter tilfredsstiller prekvalifikasjonskravene, vil anskaffelsen enten utsettes i tid, 

eller utgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   



 

 

 


