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Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.
Tabell 1. Opplysninger om Leverandøren.
Firmanavn:
Org.nummer:
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefonnummer:

Kontaktperson:
Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-postadresse:

<Navn på leverandør> gir med dette vedlagte tilbud på Utredninger av fysiske
restaureringstiltak innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, i henhold til de betingelser
som fremkommer av konkurransegrunnlaget og vedlagte kontraktsbestemmelser.

Vi vedstår oss vårt tilbud fram til 15. september 2018, kl. 15.00. Tilbudet kan aksepteres
av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Sted

Dato

Underskrift og evt. stempel

Navn med blokkbokstaver
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1. Hva konkurransen omhandler
Det ønskes å inngå avtale om levering av seks utredninger på fysiske restaureringstiltak
innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.
For fullstendig beskrivelse av kontraktsgjenstanden, se kontraktens vedlegg A (til del 2).
Leveringsomfang.

2. Om konkurransen
2.1. Om oppdragsgiver
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 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. Nannestad
kommune har sekretariatet.

2.2. Om gjennomføringen av konkurransen
Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
(LoA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA),
Del I, jfr FOA §5-1, og §3-1.
Konkurransen skal i utgangspunktet gjennomføres som en anbudskonkurranse ved at
kontrakt tildeles den leverandøren som har inngitt det beste tilbudet uten at det
gjennomføres forhandlinger. Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver
vurderer det som formålstjenlig. De leverandørene som har en realistisk mulighet til å vinne
konkurransen vil i så tilfelle bli innkalt til forhandlinger. Det presiseres at ingen leverandører
kan forvente å få forhandle om sitt tilbud.
Invitasjon til konkurranse og varsel om utlegging av konkurransegrunnlaget ble lagt ut 6.
juli 2018 på www.huvo.no. Invitasjon til å inngi tilbud ble sendt ut 6. juli 2018 som varsel
om kunngjøringssted og –tid, samt anbudsfrist. Det ble sendt likelydene brev til 6
potensielle leverandører.

3. Generelt om innlevering av tilbud
Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter i dette konkurransegrunnlaget, samt om
å bekrefte at den etterspurte dokumentasjon og informasjon er vedlagt. Punktene i
dokumentet skal krysses av. Tabell 1 (over) skal fylles ut og leverandøren skal signere
under tabellen. Det signerte dokumentet skal følge de øvrige dokumentene ved
tilbudsinnleveringen.
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4. Konkurransegrunnlagets organisering
Konkurransegrunnlaget består av to deler:
Del 1 Regler for anskaffelsen
Del 1 inneholder prosedyrer og rammer som beskriver hvordan prosessen vil forløpe
inntil kontraktstildelingen. Del 1 inneholder følgende dokumenter:


Regler for anskaffelsen (dette dokument)



Vedlegg A - Oversikt over de seks «objektene», inkl. kart og hva som skal
utredes.



Vedlegg B – Detaljert presentasjon av de seks objektene



Vedlegg C – Oversikt over samarbeidspartner i anskaffelsen, i tillegg til Huvo.



Vedlegg D – Vurderingskriterier som vil bli benyttet ved evalueringen.

Del 2 Kontraktsbestemmelser
Del 2 omfatter kontraktsbestemmelser og krav til leveringsomfanget. Leverandøren
skal basere tilbudet på de krav og betingelser som fremkommer i disse
dokumentene.
Del 2 inneholder følgende (i ett og samme dokument):
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Kontraktsbestemmelser



Vedlegg A til Del 2 – Leveringsomfang.



Vedlegg B til Del 2 – Pris og betalingsbetingelser.

5. Tidsfrister
5.1. Tilbudsfrist
Tilbudsfrist er angitt i fremdriftsplanen nedenfor (tabell 2). Tilbudet skal være oppdragsgiver i
hende innen den angitte tidsfristen.
Oppdragsgiver vil avvise for sent mottatte tilbud.
5.2. Fremdriftsplan
Tabell 2. Oversikt over framdriftsplaner for anbudet.

Milepæl

Dato

Utsendelse av invitasjon/kunngjøring

6. juli 2018

Frist for å stille spørsmål til
konkurransegrunnlaget

13. juli kl. 15.00

Tilbudsfrist

13. august kl. 08.00

Tilbudets vedståelsesfrist

15. september kl. 15.00

Evaluering (ev. forhandlinger)

Uke 33/34

Innstilling

Uke 34

Meddelelse om tildeling med kort begrunnelse

Uke 34

Klagefrist 1 uke fra meddelelsen er avgitt

Uke 35

Kontraktssignering

Uke 35

Leveranse (rapportene for Honsjøen og Store
Vikka skal leveres først, de øvrige senere).







Utkast til 2 delrapp.: 15.11.18
Ferdig 2 delrapp.: 15.12.18.
Utkast på øvrige 4 delrapp: 13.12.18
Ferdig øvrige 4 rapp: 14.01.19
Evt. data til Vannmiljø: 31.12.18.

5.3. Vedståelsesfrist
Tilbudet skal være gyldig frem til angitt vedståelsesfrist i tabellen over.
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6. Prisangivelser
Oppdraget skal primært gjennomføres iht. fastpris på kr. 400.000,- (eks. mva) og til
fastsatte tidsfrister. Det skal da konkurreres på faglige kvalifikasjoner, tidligere erfaringer,
formalkompetanse og forventet kvalitet på sluttproduktet.
Det er for øvrig tillatt å levere inn et subsidiært tilbud, dersom tilbyder mener at oppdraget
ikke kan leveres med tilfredsstillende kvalitet for alle 6 objektene innenfor prisrammen på
kr. 400.000,-. NB! Det blir kun foretatt en vurdering av subsidiære tilbud dersom det ikke
kommer inn noen tilbud innen det primære anbudets rammer som ansees for å være
kvalitativt gode nok (jf. tildelingskriteriene kap. 10). Dvs. alle subsidiære tilbud avvises uten
begrunnelse dersom kvalitativt godt nok tilbud mottas innen den primære tilbudsrammen på
kr. 400.000,-.
Det er tillatt å levere inn både primært og sekundært tilbud, men da må de leveres inn som
to helt seperate tilbud, og tydelig merkes.
Et subsidiært tilbud skal bygges opp slik at tilbyder oppgir hvor mange av de 6 objektene
som den økonomiske rammen på kr. 400.000,- vil kunne dekke. Da skal tilbudet følge den
prioriteringen av objekter som framkommer av tabellen i vedlegg A i del 1. For eventuell
tildelingskriterier i subsidiært tilbud henvises til kap. 10. Dersom det inngis subsidiært tilbud
skal det tydelig framkomme hvilke objekter som inngår i en ramme på kr. 400.000,- først,
og deretter skal utredningskostnader oppgis for hvert av de øvrige objektene. Tilbyder
forbeholder seg retten til eventuelt da å inngå avtaler for ett eller flere av objektene utover
rammen på kr. 400.000,-.

7. Kontraktsbestemmelser
For oppdraget gjelder kontraktsbestemmelsene som finnes i Del 2. Leverandøren skal
basere sitt tilbud på kontraktsbestemmelsene som finnes i Del 2 Kontraktsbestemmelser.

8. Tilbud på deler av oppdraget
Det er anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget (jf. kap 6), men slike tilbud vil kun bli
vurdert dersom det ikke foreligger gode nok tilbud på oppdraget som helhet, slik at en
subsidiær tildeling vil bli igangsatt (jf. pkt. 10).
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9. Kvalifisering/kvalifikasjonskrav
Leverandøren må oppfylle kvalifikasjonskravene listet under for å kunne være kvalifisert for
deltakelse i konkurransen. Det er kun kvalifiserte leverandører som vil få sine tilbud
evaluert.
Tabell 3. Oversikt over kvalifikasjonskrav som gjelder for anskaffelsen.
Krav

Beskrivelse av kravet

Dokument
eres i
Vedlegg:
Fylles ut av
Leverandøren

1. Faglige

kvalifikasjoner
i forhold til
oppgave

Det forutsettes at Leverandøren innehar faglige
Vedlegg X
kvalifikasjoner som innebærer at oppgaven løses som
beskrevet i del 2 vedlegg A, Leveringsomfang.

2. Formell fag- 
kompetanse

Leverandøren skal minimum ha formell biologisk
Vedlegg X
fagkompetanse på cand.scient./mastergradsnivå eller
tilsvarende.

3. Erfaring av
tilsvarende
oppdrag
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Leverandøren skal minimum ha formell
fagkompetanse på siv.ing./cand.scient./
mastergradsnivå eller tilsvarende innenfor
hydrologi/flom/vannets løp/graving/erosjon e.l..



Leverandøren skal ha formalkompetanse innenfor
temaet restaureringstiltak i vassdrag. Det kan
dokumenteres med kurset i «Miljødesign» fra NTNU
EVU, eller tilsvarende utdanning/kurs, eller avholdt
foredrag på slike.



Leverandøren skal ha, eller få produktet
kvalitetssikret av en person som minst har formelle
kvalifikasjoner i samsvar med «Forskrift om sikkerhet
ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)»
kap. 3., for konsekvensklasse 1.



Leverandøren må ha erfaring fra minst to tilsvarende
oppdrag de fem siste årene.



Dokumentasjonskrav: Leverandøren må vedlegge
en kort redegjørelse for inntil 3 tidligere gjennomførte oppdrag, relevant for dette oppdraget.
Kvalifikasjonskravet kan dokumenteres gjennom
ansatte, eller andre personer som leverandøren råder

Vedlegg X

over sine erfaringer fra oppdrag utført for andre enn
leverandøren. Det vil kunne bli hentet inn/kontaktet
eksterne referanser som ledd i vurderingen.
4. Skatteattest 



Norske Leverandører må levere skatteattest for
merverdiavgift og skatteattest for skatt.

Vedlegg X

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder.

10. Tilbud – Tildelingskriterier
Primær tildeling:
Tildelingskriterier

Beskrivelse av tildelingskriteriet/krav til tilbudets
innhold

Kvalitet
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Vekting
%

Vurderingstema: Under dette kriteriet vurderes
100 %
forventet kvalitet på produktet ut fra Leverandørens
samlede kvalifikasjoner, tidligere erfaringer med
biologiske restaureringsprosjekter, relevant
hydrologi, vassdragshydraulikk, vannforskriftsarbeidet og referanser. Til å gjennomføre de
skjønnsmessige vurderingene benyttes
representanter fra vår faggruppe økologi, supplert
med én representant fra kraftprodusentene, og evt.
en til fra kommunene som utgjør en anskaffelsesgruppe. Økologigruppa består av personer fra de
aktuelle kommunene, og eventuelt fylkesmannen og
fylkeskommunen, samt daglig leder. Skjønnet skal
bygges på ca. 10 underpunkter som hver skal gis en
poengscore, basert på hva den enkelte vurderer ift.
tilbudet/ oppgaveforståelsen og div. andre kilder/
referanser. Hver deltaker i anskaffelsesgruppa gir sin
score fra 1-6, hvoretter dette midles for en samlet
score/ rangering. To av punktene gis ekstra vekting.
Hvilke vurderingskriterier som vil bli benyttet av
Oppdragsgiver/Kunden framkommer av vedlegg D (til
del 1).

Dokumenteres
i vedlegg

Vedlegg X

Subsidiær tildeling:
Dersom Oppdragsgiver/Kunden ikke skulle få inn tilbud som vurderes som kvalitativt gode
nok innen fristen, innenfor den økonomiske rammen på kr. 400.000,-, vurderes å
gjennomføre en subsidiær tildeling dersom ikke alle tilbudene avvises og nytt anbud lyses
ut (jf. pkt. 6 og 8). Subsidiær tildeling vil kun bli benyttet dersom det ikke kommer inn gode
nok tilbud til å gjennomføre en primær tildeling, der «ikke god nok» innebærer at
anskaffelsesgruppa i sum gir en poengscore lavere enn 3,50 for samtlige tilbydere.
Eventuell subsidiær tildelingen skjer i så fall på basis av hvor mange «objekter» tilbyder kan
levere på innen den økonomiske rammen på kr. 400.000,-. Tilbyder skal i så fall følge den
prioriterings-lista som framkommer i vedlegg A (del 1). For at sekundær tildeling skal
gjennomføres må anskaffelsgruppa ha vurdert tilbyders kvalitet i sum til minst 3,50
poengscore. Tilbydere med lavere poengsum gis ikke anledning til å konkurrere om en
sekundær tildeling.
Dersom flere tilbydere (hver med minst 3,50 poengscore) inngir tilbud kun til en subsidiær
tildeling, vinner den som har høyest sum poengscore når antall «objekter» er likt. Dersom
antall «objekter» i tilbudene er ulike, gis oppdraget til den tilbyder med flest «objekter».
Dersom en tilbyder velger å inngi et tilbud etter en subsidiær tildeling, må det tydelig
framkomme av tilbudet.
Merknad: Det gjøres oppmerskom på at tildelingskriteriene i denne anskaffelsen vil måtte
bygge på mer eller mindre subjektive forventinger om kvaliteten på leveransen, ut fra
dokumenterte kvalifikasjoner og innhentede referanser. Subjektiviteten tilstrebes redusert
ved at hver enkelt i anskaffelsgruppa fritt og på eget grunnlag ut fra tilbudspapirene og
innhentede referanser gir sin score – og at alt dette midles for hvert av kriteriene, og
deretter midles per tilbyder, og som så utgjør en samlet «poengscore». Dette er utførlig
beskrevet i vedlegg D (del 1).
Det vil ikke bli oppgitt hvilke poengscore den enkelte deltager i anskaffelsesgruppa gir, men
ved forespørsel vil det kunne bli oppgitt samlet score fra anskaffelssgruppa per tilbyder og
midlet enkeltscore per punkt for den tilbyder som selv etterspør opplysningene.
Det forutsettes at tilbyder er inneforstått med denne måte å tildele anskaffelsen på, og
finner det å være en akseptabel metode, gjennom at tilbud leveres inn. Dvs. eventuelle
klager på denne tildelingsmetodikken avvises automatisk.

11. Tilbudsinnlevering
Tilbudet skal leveres per post eller e-post til følgende adresse:
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Att: Helge B. Pedersen c/o Nannestad kommune,
Teiealleen 31, 2030 Nannestad.
Eller til: Helge.B.Pedersen@nannestad.kommune.no
Tilbudet merkes med «Huvo ANBUD Restaureringstiltak».
Sendes det per epost, vil det kunne bli åpnet ved mottagelsestidspunktet.
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Vedlegg til konkuransegrunnlaget
Vedlegg A. Oversikt over de seks «objektene»*, inkl. kart og hva som skal utredes.

Vassdrag og prioritet

Kommune

Hovedproblem/tiltaksfokus i utredningen

1. Honsjøen/Hona

Nannestad

Ny utløpsdemning/oppvandring for fisk. Sees i
sammenheng med krysning av skogsbilveg.

2. Store Vikka

Nannestad

Ny utløpsdemning/oppvandring for fisk

3. Hegga

Hurdal/Nannestad

Stabilisere/biotoptiltak i kunstig elveløp. Ses i
sammenheng med tidligere søknad om
flomsikring.

4. Gjødingelva

Hurdal

Enkle biotoptiltak pga. tidligere tømmerfløting

5. Andelva v/Bøhnsdalen

Eidsvoll

Enkle biotoptiltak pga. kraftverksdam

6. Lyssjøen

Eidsvoll/Stange

Nytt omløp forbi utløpsdemning.

*Alle dammene/vassdragsanleggene er i konsekvensklasse 0 (tidligere kalt uklassifisert).

Det er bilvei helt fram til alle demningene/barrierene/objektene, bortsett fra selve demningen i
Store Vikka og stedvis Gjødingelva, der litt gå-tid må påregnes (noen hundre meter).
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Vedlegg B. Detaljert presentasjon av de seks objektene.
A) STORE VIKKA
Kommune:
Vannforekomst
(VF):
Miljømål:
Risiko (iht. VannNett):
Indikativ
tilstandsklasse:
Kunnskapsgrunnlag:

Tiltak i dag i
Vannett i VF:
(5101-1380-M)
Beskrivelse:
Antatt problem:

Antatte tiltak:

Spesielle forhold:

Kommentarer:
Samarbeidspartnere:
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Nannestad
Tilløpselver til Øvre Leira
(002-31-R).
NB! Drenerer til
Vannområdet Leira-Nitelva
GØT, i 2021.
Risiko for ikke å nå
miljømålet (pga. forsuring)
God (oppvandring av fisk er
pt. ikke kvantitativt vurdert)
Eldre data for elektrofiske i 2
små innløpsbekker og
prøvefiske i sjøen, samt
tidligere befaring av
utløpsbekk/demning.
Leira-Nitelva - R kalkingstiltak

Bilde av deler av demningen i Store Vikka.

Store Vikka er 0,2 km2 stor. Det er to små innløpsbekker (Lustjernbekken og
Tolleftjernbekken). Utløpsbekken går fra Store til Vesle Vikka. Pga. oppdemming/
demningens utforming er oppvandringsmuligheten for fisk fra utløpsbekken stengt.
Demningen utgjør i dag et 100 % stengsel for fisk som skulle kunnet vandre opp fra
utløpsbekken til Store Vikka. Det er mye småørret over en lengre strekning i
utløspbekken, før det blir bratte partier. Innsjøen er demmet opp (< 1 meter),
sannsynligvis ifm. lokal drikkevannsforsyning.
To alternativer skal vurderes: a) Kun etablere oppvandringsmuligheter med dagens
demning og b) Utrede ny demning, der oppvandringsmuligheter for fisk er integrert.
Noe nedsenket vannstand vil kunne være aktuelt å inkludere i utredningen, men full
nedsenking av innsjøen/fjerning av demningen er ikke ønsket lokalt ut fra
friluftsinteressene.
Forventet levetid på dagens demningen skal angis.
Store Vikka har lett adkomst og er et mye brukte fiskevann.
Fordi innsjøen/demningen eies av to av de samme grunneierne som Honsjøen, samt
forvaltes av den samme JFF og ligger i samme kommune, er dette «objektet» tatt inn
som del av disse utredningene på forespørsl fra Vannområdet Leira-Nitelva.
Del av verneplan III for vassdrag (1986).
Det forventes at dersom ørretunger kan vandre opp fra utløpsbekken, vil innsjøen være
«selvforsynt» med ørretrekruttering, inkl. fra de to innløsbekkene (Lustjernbekken og
Tolleftjernbekken). De siste ti-årene har det vært foretatt støtteutsettinger i innsjøen.
Romeriks Almenningene, Mathiesen Eidsvoll Verk og Bjerke JFF. Nannestad
kommune, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar
aktivt i VOU, og stiller seg gjennom dette også bak en utredning av Store Vikka.
Vannområdet Leira-Nitelva er partner i dette «objektet».

B) HONSJØEN/HONA
Kommune:
VF:
Miljømål:
Risiko (iht. VannNett):
Indikativ
tilstandsklasse:
Kunnskapsgrunnlag:
Tiltak i dag i
Vannett i VF:
(5101-2010-M)
(5101-1036-M)
(5101-1536-M)
Beskrivelse:

Antatt problem:
Antatte tiltak:

Spesielle forhold:

Kommentarer:

Samarbeidspartnere:
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Nannestad
Tilløpsbekker til Hurdalsjøen VEST (002-1574-R).
GØT, i 2021.
Risiko for ikke å nå
miljømålet
Moderat (pga. fiskebestanden
i Honsjøen).
Fisk: Huvo notat 1/2015.
Se Huvo notat 2/2017 s 13.
Tilløpsbekker til Hurdalsjøen
VEST-vurdere fiskepassasje
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen VestForsuringsovervåking
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen Vest-Forebygge
spredning av fiskelus
Honsjøen er 0,34 km2 stor.
Det er én innløpsbekk
(Kjønnstadseterbekken) og
utløpsbekken heter Hona.
Pga. oppdemming/
demningens utforming er
oppvandringsmuligheten for
fisk fra Hona stengt.

Bilde av deler av demningen i Honsjøen, og
krysningspunktet mellom Hona og skogsbilvegen.

Demningen utgjør i dag et 100 % stengsel for fisk som skulle kunnet vandre opp fra
Hona. Innsjøen er demmet opp (ca. 1,2 meter) minst fra 1912, da ift. sagbruk/industri,
senere muligens tømmerfløting og også lokal drikkevannsforsyning i noe nyere tid.
Flere muligheter må vurderes for å sikre at fisk fritt kan vandre opp i innsjøen. Pt. er
foreløpige alternativer skissert: i) noe nedsenket vannstand i innsjøen og
«stein/jordvoll» som demning. ii) omløp på siden av dagens demning. iii) kun å
etablere fisketrapp inni kulverten under veien. iv) omlegging av skogsbilveg med ny
kulvert under med oppvandringsmulighet for fisk. Full nedsenking av innsjøen/fjerning
av demningen er ikke ønsket lokalt ut fra friluftsinteressene.
Forventet levetid på dagens demningen skal angis.
Honsjøen er et av kommunens mest brukte fiskevann, og brukes også mye til kano og
robåter. Det er etablert gapahuk og ljørkoie med godkjent ildsted ved vannet, for fri
benyttelse. Innsjøen brukes mye lokalt også til fiskekonkurranser, «familie-dager»,
fiske med skoleklasser og barnehager osv. Del av verneplan III for vassdrag (1986).
Elektrofiske i inn- og utløpsbekker viste at nærmer 40 % av innsjøens gytemuligheter
for ørret er tapt som følge av demningen. Bjerke JFF har de siste årene fått tillatelse til
å elektrofiske og flytte fisk opp fra Hona og ut i innsjøen. Mengden fiskeunger de har
tatt opp viser nå at det reelle tapet er på ca. 50 %, kanskje mer. I tillegg er
innløpsbekken sårbar for reforsuring. På 1980-tallet var innløpsbekken
(Kjønnstadseterbekken) helt «død» pga. forsuring. Etter kalkingstiltak har den
produsert opp til 2-300 ørreter årlig.
I en årrekke har det vært foretatt støtteutsettinger i sjøen, pga. liten ørretrekruttering.
Romeriks Almenningene, Mathiesen Eidsvoll Verk, to private grunneiere, Nannestad
kommune (mulig eier av dammen), Bjerke JFF. Nannestad kommune, Akershus
fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar aktivt i VOU, og stiller
seg gjennom dette også bak en utredning av Honsjøen-Hona.

C) HEGGA
Kommune:
VF:
Miljømål:
Risiko (iht. VannNett):
Indikativ
tilstandsklasse:
Kunnskapsgrunnlag:
Tiltak i dag i VannNett i VF:

Hurdal og Nannestad
Hegga (002-1735-R).
GØT, i 2021.
Ingen risiko
Moderat (nederst pga. fisk)
Fisk: Brabrand et al. 2016.
Se Huvo notat 2/2017 s 30.
Ingen. Påvirkningen var
ikke godt nok kjent før nå.

Bilde fra den aktuelle, og nedre del av Hegga, ut
mot Hurdalssjøen.
Beskrivelse:
6,7 km lang elv. Fysiske tiltak er mest aktuelt på de nederste ca. 400 m, men
stabiliserende tiltak må også vurderes videre oppstrøms. Dvs. den strekningen
som er menneskeskapt/kanalisert skal ha størst fokus. Oppstrøms innsjø
(Øyangen) var regulert ift. kraftproduksjonen i Hurdalssjøen/Andelva.
Antatt problem:
Tidligere omfattende tømmerfløting i elva. Hele elveløpet er lagt om for noen
tiår siden. Elveløpet er fortsatt meget ustabilt, slik at mellomstore stein
mobiliseres ved flom og isgang. Småstein og grus som er egnet for gyting
spyles bort. Kulper og gode standplasser/gjemmeplasser for fiskeunger
mangler.
Antatte tiltak:
Vha. gravemaskin mm. legges ut store stabiliserende stein/steingrupper/buner.
Behov for å grave kulper vurderes. Sannsynligvis må det tilføres en del ny
gytegrus, som er «spylt bort» pga. kanalisering. Avbøtende tiltak tenkes
gjennomført sammen med flomforebyggende tiltak.
Spesielle forhold:
Grunneier har søkt om sikringstiltak i elva for å beskytte bygningene på
nordsiden mot oversvømmelser pga. isgang, oppstuving og flom. Viktig gyteelv
for storørreten i Hurdalssjøen. Det finnes potensielt edelkreps i nedre del. Del
av verneplan III for vassdrag (1986).
Kommentarer:
Både Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NVE
har uttalt seg om søknaden om flomforebygging fra grunneieren, og at dette bør
utredes bedre (konsesjonsplikt etter vannressursloven skal vurderes). Det er
svært gode muligheter for å kombinere flombeskyttelse med avbøtende tiltak
for fisk, primært storørreten i Hurdalssjøen gjennom ett og samme tiltak. Det
vil potensielt også kunne være en fordel mht. å finansiere selve tiltakene.
Øvre del av elva har «God økologisk tilstand» mht. fisk, mens nedre del (som
er tilgjengelig for storørreten i Hurdalssjøen) har «moderat økologisk tilstand».
Samarbeidspartnere: Mathiesen Eidsvoll Verk (MEV), Glommens og Laagens Brukseierforening
(GLB), E-CO Energi AS, Hurdal JFF, Hurdal Fiskeadministrasjon og Øvre
Romerike Trollingklubb. (Flere private grunneiere må evt. også involveres
dersom detaljerte planer skal realiseres. Ingen motforestillinger forventes.)
Hurdal kommune, Nannestad kommune, Akershus fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar aktivt i VOU, og stiller seg gjennom
dette også bak en utredning av Hegga.
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D) GJØDINGELVA
Kommune:
VF:
Miljømål:
Risiko (iht. VannNett):
Indikativ
tilstandsklasse:

Kunnskapsgrunnlag:

Tiltak i dag i VannNett i VF:

Hurdal
Gjødingelva
(002-317-R).
GØT, i 2021.
Risiko for ikke å nå
miljømålet
Svært dårlig (pga.
fisk nederst)
(men bedre for fisk i
øvre del).
Eutrofi: Vannkjemi,
bunndyr, begroingsalger: Lindholm et al.
2015.
Bilde fra Gjødingelva, av fossen som storørreten fra
Fisk: Brabrand et al. Hurdalssjøen ikke kan forsere (naturlig vandrings2016.
hinder), og med rester av eldre fisketrapp som ikke har
Se Huvo notat
fungert. Herfra og ned et lite stykke mot Hurdalssjøen
2/2017 s 43.
bør det vurderes å legges ut gytegrus mm.
Problemkartlegging miljøgifter (nedre del). Inngår ikke i dette prosjektet.

(5101-988-M)

Beskrivelse:

Antatt problem:

Antatte tiltak:
Spesielle forhold:

Kommentarer:

Samarbeidspartnere:
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7,5 km lang elv. Ovenforliggende innsjø (Skrukkelisjøen) ble demmet opp/
regulert ift. kraftproduksjonen i Hurdalssjøen/Andelva.
Nederste ca. 2 km er tilgjengelig for oppvandrende storørret fra Hurdalssjøen.
Tidligere omfattende tømmerfløting. Nederste del er delvis lagt om, uten at det
i seg selv oppfattes som problematisk ift. vannforskriften fordi fisk fortsatt kan
vandre fritt opp til det naturlige fossefallet. Men det antas at gytegrus er blitt
«spylt bort» som følge av at store stein ol. er fjernet i elva, for å lette
tømmerfløtingen.
Tilføre ny gytegrus, som er «spylt bort» pga. kanalisering, og muligens noen
store steiner.
Viktig gyteelv for storørreten i Hurdalssjøen. Det finnes elvemusling og
potensielt også edelkreps i nedre del. Det er ingen grunn til å anta at fisketettheten er så lav pga. søppelfyllingen i nederste del (som skal utredes videre
uavhengig av dette prosjektet). Del av verneplan III for vassdrag (1986).
Øvre del av elva har i hovedsak «God» tilstand også mht. fisk (stasjonær fisk
og ikke storørret fra Hurdalssjøen). Nedre del, dvs. den strekningen som er
tilgjengelig for storørreten fra Hurdalssjøen er klassifisert som «svært dårlig
tilstand». Både den siste klassifiseringen og innspillet om sannsynlig
manglende gytegrus er kommet inn i 2017, og ligger dermed ikke inne i
Vannett pt.
Mathiesen Eidsvoll Verk (MEV), Glommens og Laagens Brukseierforening
(GLB), E-CO Energi AS, Hurdal JFF, Hurdal Fiskeadministrasjon og Øvre
Romerike Trollingklubb. (Opplysningsvesenets Fond og noen få private
grunneiere må evt. også involveres dersom detaljerte planer skal realiseres.
Ingen motforestillinger forventes.) Hurdal kommune, Akershus
fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar aktivt i VOU, og
stiller seg gjennom dette også bak en utredning av Gjødingelva.

E) ANDELVA V/BØHNSDALEN
Kommune:
VF:
Miljømål:
Risiko (iht. VannNett):
Indikativ
tilstandsklasse:
Kunnskapsgrunnlag:

Tiltak i dag i
Vannett i VF:
(5101-1579-M)
(5101-2127-M)
(5101-838-M)
(5101-937-M)
(5101-960-M)
Men inngår også
som del av:
(5101-955-M)
Beskrivelse:

Antatt problem:
Antatte tiltak:
Spesielle forhold:
Kommentarer:

Samarbeidspartnere:

16

Eidsvoll
Andelva med
Tilløpsbekken
(002-1553-R).
GØT, i 2027.
Risiko for ikke å nå
miljømålet
Moderat
Eutrofi: Vannkjemi,
bunndyr og begroingsalger: Lindholm et al.
2015 og Simonsen
2017.
Fisk: Huvo notat
1/2017.
Se Huvo notat 2/2017
s 120.
Andelva-Opprydding
spredt avløp
Andelvaproblemkartlegging
miljøgifter
AndelvaOppgradering avløp
Andelva-Miljøtilpasset
jordarbeiding
Andelva-reglement for
vedlikeholdsnedtapping
Hurdalssjøenvurdering etter § 66 i
VRL

Bilde av demningen og planlagt tiltaksstrekning ved
Bøhnsdalen i Andelva. Tatt fra samme sted, i ulik retning.

Ca. 12 km lang elv fra Hurdalssjøen til Vorma. VF omfatter også deler av tilrenningen.
I Andelva er det 5 elvekraftverk (konsesjonsfrie, del av reguleringen av Hurdalssjøen).
Størst potensiale for miljøforbedrende tiltak antas å være ved demningen/kraftstasjonen i
Bøhnsdalen. De 4 andre anses av ulike årsaker for ikke å være så problematiske. Ved
Bøhnsdalen går hovedelva i rør/turbin utenom det naturlige elveleiet.
Mangel på helårs vannføring og gytegrus på den aktuelle strekningen (ca. 150 m).
Etablere en årssikker minstevannføring i det åpne bekkeleiet, og legge ut gytegrus for
harr og ørret. Hensikten er kun å reetablere gytemuligheter på denne strekningen.
Det finnes en god bestand av edelkreps i elva.
Godt over halvparten av Andelva vil kunne få funksjonelle rekrutteringsmuligheter for
ørret (og harr) dersom gyting etableres på denne strekningen, i tillegg til elvene Nessa og
Risa/Gudmundsbekken/Løykjebekken. Sistnevnte jobbes det videre med på annen måte.
Se Huvo notat 2/2017 for en detaljert vurdering.
Glommens og Laagens Brukseierforening og E-CO Energi AS. Eidsvoll kommune,
Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar aktivt i VOU, og
stiller seg gjennom dette også bak en utredning av Andelva. Akershus Energi er orientert.

F) LYSJØEN
Kommune:
VF:
Miljømål:
Risiko (iht. VannNett):
Indikativ
tilstandsklasse:
Kunnskapsgrunnlag:

Tiltak i dag i VannNett i VF:
(5101-2024-M)
Samt:
(5101-1551-M)
(5101-1562-M)

(5101-2126-M)
Beskrivelse:

Antatt problem:

Antatte tiltak:
Spesielle forhold:

Kommentarer:

Samarbeidspartnere:
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Stange og Eidsvoll
Nord-Fløyta/Holtåa
(002-1543-R).
GØT, i 2021.
Risiko for ikke å nå
miljømålet
Antatt moderat
Eutrofi: Vannkjemi,
bunndyr og
begroingsalger:
Lindholm et al. 2015
Fisk: Ikke målt.
Se Huvo notat 2/2017
s 88.
Nord-Fløyta/Holtåaproblemkartlegging
fysiske inngrep
Nord-Fløyta/HoltåaHindre utlekking fra
gruve
Nord-Fløyta/HoltåaForsuringsovervåking
Nord-Fløyta/Holtåaproblemkartlegging
miljøgifter
Bilde oppstrøms og nedstrøms demningen i Lysjøen.
Lysjøen er 0,4 km2, og har forbindelse til ovenforliggende Granerudsjøen som
også er 0,4 km2 stor. Sjøene drenerer til Holtåavassdraget, og videre til Vorma.
VF omfatter mange innsjøer og vassdrag.
Stengt oppvandringsmulighet for ørreten i fra utløpsbekken og opp til Lysjøen
(og videre til Granerudsjøen). Demningen ble sannsynligvis etablert ift.
tømmerfløting.
Etablere omløp som gir fiskeunger (ørret) oppvandringsmulighet ved siden av
dagens overløp.
Det ble satt ut gjedde i innsjøen på 1940-50 tallet. Men iflg. Stange JFF skal det
fortsatt være en (tynn) bestand av ørret i innsjøene. Det er en god del ørret i
bekken nedenfor demningen.
Lysjøen og Granerudsjøen er populære tur/rekreasjonsområder, blant annet med
en del hytter ved sjøene.
Stange JFF tok for lenge siden initiativ til å forsøke å få etablert omløp forbi
demningen, deriblant med en uformell befaring av representant fra NVE. Men
NVE har ikke vurdert/behandlet noen søknad om dette.
Stange JFF og Stange Almenning. Eidsvoll kommune, Akershus fylkeskommune
og Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar aktivt i VOU, og stiller seg gjennom
dette også bak en utredning av Lysjøen-utløpsbekk. Stange kommune, Hedmark
fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark er orientert per epost og gjennom
muntlige samtaler.

Vedlegg C. Oversikt over samarbeidspartner i anskaffelsen, i tillegg til Huvo.

Gjødingelva og Hegga
Interessent

Rolle

MEV

Grunneier

GLB

Regulant

E-CO Energi AS

Kraftverkseier

Hurdal JFF

NGO, brukerorganisasjon

Hurdal Fiskeadministrasjon

NGO, brukerorganisasjon

Øvre Romerike Trollingklubb

NGO, brukerorganisasjon

Honsjøen/Hona
Interessent

Rolle

Bjerke bygdealmenninger

Grunneier

MEV

Grunneier

Nannestad kommune

Grunneier. Mulig eier av fallrettigheter/demning

Thor Kristoffer Engelstad

Grunneier

Anders Ulsaker

Grunneier

Bjerke JFF

NGO, brukerorganisasjon

Store Vikka
Interessent

Rolle

Bjerke bygdealmenninger

Grunneier

MEV

Grunneier

Nannestad kommune

Forvaltning

Bjerke JFF

NGO, brukerorganisasjon

Vannområde Leira-Nitelva

Koordinerer ift. vannforskriften

Andelva - Bønsdalen
Interessent

Rolle

GLB

Regulant

E-CO Energi AS

Kraftverkseier

Akershus Energi

Kraftverkseier

Eidsvoll Fiskesamvirke

NGO, brukerorganisasjon

Lyssjøen
Interessent

Rolle

Stange Almenning

Grunneier

Stange JFF

NGO, brukerorganisasjon

Hytteeiere?
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Vedlegg D. Vurderingskriterier som vil bli benyttet av Huvo som tildelingskriterier.

Bakgrunn: Anskaffelse av utredning om fysiske restaureringstiltak i Huvo.
Grunnlag for fastsettelse av tildelingskriteriet "forventet kvalitet på produktet".
Kunngjøringsdato: 06.07.2018
Kunngjøringssted: www.huvo.no
Forespørsler sendt ut aktivt: 6 potensielle tilbydere/fagmiljøer
Frist anbud: 13.08.2018, kl. 08.00.
For hvert kriterium settes score fra 1 (svært dårlig) til 6 (svært bra) som så midles til slutt.
Vurderingen gitt av: XX
Ingen oppfatning, verken god eller dårlig, settes default som 3.
TILBYDER: NNN
Vurderingskriterier
Vekting
Temascore
1 Sum dybde og bredde i faglig relevant formalkompetanse utover minstekravet
1,5
3
(Dette kriteriet vektes 1,5 ganger)
2 Leverandøres samlede kompetanse på fiskebiologi:
2
3
3 Leverandøres samlede kompetanse på hydromorfologi/vassdragshydraulikk
1
3
4 Erfaringsmengde fra tilsvarende oppdrag. Jo flere oppdrag, desto høyere score:
1
3
NB! Kun oppdrag sluttført i tiden fom. år 2000 og nyere inngår i vurderingene.
5 Kompleksiteten i relevante tidligere oppdrag
1
3
6 Generell oppdragsforståelse/besvarelse av anbudet:
1
3
7 Overholdelse av frister, leveringstid, gjennomføringsevne:
1
3
8 Kvalitet på innhold i tidligere leveranser/kvalitetssikringer:
1
3
9 Samarbeidsevne, tilgjengelighet, fleksibilitet og vilje til endringer underveis:
1
3
10 Generelle referanser fra tidligere arbeid/egne erfaringer med tilbyder:
1
3
Samlet (midlet) poengscore:
3
Evt. merknader/ kommentarer
Merknad: Alle delpunktene evalueres ut fra alle tilgjengelig kilder, som i hovedsak vil si tilbudet samt inntrykk/
referanser fra tilsvarende arbeidet utført hos andre. Alle typer kilder vil bli benyttet.
Dokumentasjonen som viser kvalifikasjonskravene vil også inngå i vurderingsgrunnlaget.
Det vil kunne bli hentet inn/kontaktet eksterne referanser som ledd i vurderingen, også de som ikke er ført opp av tilbyder.
Der det ikke er grunnlag for noen spesifikk score - settes tallet 3 (middelverdi).
Punktene 1 - 5 vurderes i utg.pkt. ut fra besvarelsen av anbudet.
Punktene 6 - 10 vurderes i utg.pkt. også ut fra erfaringer i gruppa og/eller eksternt.
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