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Inbjudan till att inkomma med undersökningsplan och kostnadsberäkning 
för arkeologisk utredning (kart- och arkivstudier samt fältinventering) inför 
planerad byggnation av två nya 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda i 
Flens kommun och SSAB:s stålverk i Oxelösunds kommun, Södermanlands 
län 
 
Uppdraget 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har för avsikt att fatta beslut om arkeologisk utredning 
enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950), KML. Detta inför Vattenfall Eldistribution 
AB:s planerade byggnation av två nya 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda i Flens kommun 
och SSAB:s stålverk i Oxelösunds kommun. Ledningsstråket berör även Katrineholms och 
Nyköpings kommuner. Ni inbjuds därför att lämna anbud i form av en undersökningsplan med 
kostnadsberäkning för en sådan utredning (bilaga 1–2).  
 
Länsstyrelsen bedömer att den sammanlagda kostnaden för den arkeologiska utredningen 
kommer att överstiga 20 prisbasbelopp (Pbb). Anbudsförfarande vid val av undersökare ska då 
enligt Kulturrådets författningssamling, KRFS 2017:1, tillämpas. Upphandlingen kommer att 
ske med villkor om att den aktör som vinner uppdraget att genomföra fältinventering samt kart- 
och arkivstudier också ska svara för utredningsgrävningen. Vid det senare momentet ska en 
kontroll utföras av de platser som vid fältinventeringen bedömts kunna utgöra/innehålla 
fornlämning. Anledningen till att utredningsarbetet delas upp i två delar är att det är en för lång 
sträcka för att kunna uppskatta omfattningen av en utredningsgrävning utan att ha fältinventerat 
densamma. Utredningsgrävningen kommer att hanteras med ett tilläggsbeslut inom ärendet 
baserat på en separat undersökningsplan och kostnadsberäkning som bygger på ett 
förfrågningsunderlag med kravspecifikation från Länsstyrelsen. 
 
Utredningsuppdraget ska omfatta kart- och arkivstudier samt fältinventering av en ca 7 mil 
lång och 60–200 m bred korridor utmed planerad ledningssträckning. Eventuellt kan ytterligare 
ytor tillkomma vid Vattenfall Eldistribution AB:s fortsatta detaljprojekteringen, vilket den 
vinnande anbudsaktören bör vara förberedd på. Dessa eventuella ytor ska dock inte 
kostnadsberäknas för i detta skede. Uppdraget specificeras närmare i bilaga 1–2. 
 
Kravspecifikation för undersökningsplan och kostnadsberäkning finns i bilaga 1–2.  

 
Digitalt underlag (.shp, Sweref 99TM) biläggs inbjudan som zip-filer (bilaga 3). 

 
Den arkeologiska utredningen ska genomföras snarast efter det att Länsstyrelsen fattat beslut i 
ärendet och den formella överklagandetiden gått ut. En förutsättning är dock att tjänlig (snö- 
och frostfri) väderlek råder. Arbetet kan komma att bedrivas under vinterhalvåret vilket innebär 
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försämrade ljusförhållanden. Tiden för fältinventeringen ska beräknas som om 8 timmars 
normalt dagsljus råder men i Länsstyrelsens beslut kommer det vid behov att finnas en 
omräkningsfaktor som kompensation för de sämre ljusförhållandena. Under förutsättning att 
fältarbetet kan påbörjas i december 2020 ska kart- och arkivstudier samt fältinventering vara 
avslutade och resultat redovisat senast under juli månad 2021. Om fältarbetet inte kan påbörjas 
i december 2020 förskjuts resultatredovisningen framåt med motsvarande tid. 
Utredningsresultaten ska redovisas i en enkel PM (tabellform) med tillhörande kartor inom en 
månad efter avslutat fältarbete. Vidare information om avrapporteringen finns i bilaga 1. 

 
Bakgrund och utredningens förutsättningar 
I och med att SSAB i Oxelösunds kommun ställer om till fossilfri stålproduktion kommer en 
ljusbågsugn att installeras. Detta medför ett ökat behov av externproducerad energi och kräver 
därmed en utökad elanslutning. SSAB har därför inkommit till Vattenfall Eldistribution AB 
med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Därför planerar nu Vattenfall att bygga två 
nya 130 kV-ledningar mellan transformatorstationen vid Hedenlunda i Flens kommun och 
transformatorstationen vid SSAB:s stålverk i Oxelösunds kommun.  
 
Länsstyrelsen har ställt krav på en arkeologisk utredning för att få ett underlagsmaterial som 
detaljerat visar områdets fornlämnings- och kulturmiljö. 
 
Planerad ledning passerar genom ett landskap som är rikt på forn- och kulturlämningar från 
såväl förhistorisk som historisk tid. En liten del av sträckan ligger inom ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården, Kiladalen (D 55). Noterbart är att sträckan vid ett fåtal 
partier löper parallellt med alternativt korsar ytor som i olika omfattning har utretts 
arkeologiskt tidigare. För mer info om detta se bilaga 1. 
 
 

 
 
ANBUDSFÖRESKRIFTER 

 
Tidsaspekter 
Anbuden ska senast fredag den 30 oktober år 2020 ha inkommit till: 

 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Kulturmiljöenheten 
611 86 Nyköping 

 
För sent inkomna anbud kommer inte att beaktas.  
 
Länsstyrelsen har för avsikt att avsluta utvärderingen av anbuden och fatta beslut preliminärt 
under vecka 46–47 år 2020.  
 
Inlämnande 
Anbudet ska vara skriftligt och förseglat i ett anonymt ytterkuvert samt märkt med: ” ANBUD: 
Arkeologisk utredning – Hedenlunda–SSAB, diarienummer 431-6382-2020”. Ytterkuvertet ska 
innehålla två förseglade kuvert försedda med anbudsgivarens namn och/eller logotyp. Det ena 
kuvertet ska innehålla undersökningsplanen utskriven i ett exemplar. Kuvertet märks med 
”UNDERSÖKNINGSPLAN: Arkeologisk utredning – Hedenlunda–SSAB, diarienummer 431-
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6382-2020”. Det andra kuvertet ska innehålla kostnadsberäkningen utskriven i ett exemplar, 
kuvertet märks med ”KOSTNADSBERÄKNING: Arkeologisk utredning – Hedenlunda–SSAB, 
diarienummer 431-6382-2020”. 
 
(häfta inte ihop handlingarna)   
 
Anbudets innehåll 
Anbud i form av undersökningsplan och kostnadsberäkning ska upprättas utifrån bifogade 
kravspecifikationer. Anbudsgivaren ska lämna anbud i form av undersökningsplan och 
kostnadsberäkning i utskrivet format. Anbudet ska upprättas i digitala mallar (bilaga 1–2). Ni 
ska infoga ert företagsnamn och/eller logotyp överst på varje sida i er undersökningsplan och 
kostnadsberäkning. Undersökningsplan och kostnadsberäkning ska undertecknas av 
projektledare och ansvarig chef. 
 
Undersökare som inte lämnat in kompetensredovisning och intresseanmälan för att utföra 
arkeologiska uppdrag i länet för år 2020 ska inkomma med sådan före anbudstidens utgång, 
upprättad enligt de mallar som finns på Länsstyrelsens hemsida. De undersökare som till 
Länsstyrelsen tidigare lämnat in omnämnd dokumentation ska endast ange eventuella 
kompletteringar eller förändringar av betydelse.  
 
Anbudsgivaren ska besvara samtliga frågor och bifoga efterfrågad dokumentation med 
anbudet. Ofullständigt besvarade anbud kan uteslutas från urvalsförfarandet. 
 
Anbudsprövning och utvärdering 
Urvalsförfarandet genomförs av Länsstyrelsen och vår arbetsprocess följer nedanstående steg:  
 
Först prövas att anbuden inkommit i rätt tid och uppfyller de ska-satser som gäller enligt 
anbudsföreskrifterna och övriga krav som ställts på anbudsgivaren. Alla efterfrågade uppgifter 
ska finnas med och vara uppställda i enlighet med inbjudan och kravspecifikationerna. 
 
Länsstyrelsen kan begära kompletteringar/förtydliganden, förutsatt att de inte förändrar 
innehållet i tidigare inlämnade uppgifter.                                                    
 
Därefter bedöms och betygssätts anbuden av Länsstyrelsen. Följande fyra utvärderingskriterier 
kommer att användas: 1) Kompetens – företag och personal, 2) Vetenskaplig relevans, 3) 
Genomförande (förståelse av uppdraget, metodval och analyser) och 4) Kostnad.  
 
Bedömningen (betyg) för samtliga kriterier anges från en tiogradig poängskala (1–10) där 10 = 
mycket bra och 2 eller mindre = inte fullt godkänt/otillräckligt. Om ett anbud får betygspoäng 
2 eller lägre för något av kriterierna 1–3 utesluts det direkt och bedöms inte vidare. 
Betygspoängen för kriterierna 1–3 anges som ett heltal, medan kriterium 4 (kostnad) anges 
oavrundat med två decimaler. 
 
Utvärderingskriterierna tillmäts olika stor betydelse och är därför procentuellt viktade. För att 
erhålla bedömningspoängen multipliceras betygspoängen för varje kriterium med en 
procentsats enligt följande: Kompetens – företag och personal 30 %, Vetenskaplig relevans 5 
%, Genomförande 40 % och Kostnad 25 %.  
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Kostnaderna poängsätts genom en beräkning. Anbudet med den lägsta kostnaden får det högsta 
möjliga betyget (10) och anbud med högre kostnad får lägre betyg utifrån hur mycket de 
överstiger den lägsta kostnaden. Ett relationstal (kvoten) erhålls genom att det lägsta priset 
divideras med respektive anbudspris. Betyget för respektive anbud fås genom att relationstalet 
multipliceras med 10. (Lägsta anbudspris/aktuellt anbudspris = relationstal. Relationstal × 10 = 
betyg oavrundat till två decimaler). Bedömningspoängen för kostnaden erhålls genom att 
betyget multipliceras med viktningen/procentsatsen. 
 
Slutligen gör Länsstyrelsen en samlad bedömning utifrån undersökningsplan och 
kostnadsberäkning. Då granskas rimligheten i beräknad tidsåtgång för olika moment i relation 
till genomförandeplanen. Anbudets angivna kostnad ska vara rimlig i förhållande till 
undersökningsplanens genomförande. Om de beräknade resurserna bedöms som för höga eller 
för låga i förhållande till planerade åtgärder kan betygspoängen sänkas i omdömet för 
genomförande.  
 
Om kostnadsberäkningen bedöms som orealistisk utesluts anbudet från anbudsförfarandet.    
 
Det anbud som har högst bedömningspoäng sammanlagt (maximalt 10) för de fyra 
utvärderingskriterierna är det som antas. 

 
Samtliga anbudsgivare kommer att meddelas skriftligen via e-post. Till beslutet bifogas ett 
utvärderingsprotokoll. 
 

Utvärderingskriterier Betyg Viktning Bedömningspo
äng (max) 

1. Kompetens 
Företagets och personalens erfarenhet av och förmåga att 
genomföra, bearbeta och rapportera arkeologiska utredningar av 
motsvarande karaktär, omfattning och komplexitet bedöms utifrån 
inlämnade uppgifter, publicerade utredningsresultat och 
Länsstyrelsens erfarenheter av tidigare genomförda uppdrag.   
 
Om den ansvariga projektledningen har erfarenhet och 
dokumenterad specialkompetens med betydelse för uppdraget är det 
en fördel, men specialkompetensens betydelse bedöms i första hand 
genom hur undersökaren tillämpar den i ”Genomförande”. 

1–10 30 % 3 

2. Vetenskaplig relevans 
Att förstå såväl de enskilda kulturhistoriska komponenterna som 
sambandet dem mellan samt kopplingen till kulturlandskapet över 
tiden. 
 
Att den presenterade ambitionsnivån är relevant i förhållande till de 
krav som Länsstyrelsen ställt. 

1–10 5 % 0,5 

3. Genomförande 
Undersökarens redovisade förståelse och insikt för uppdragets 
förutsättningar. 
 
Att undersökaren redovisar adekvata och tydligt beskrivna metoder. 
 
Att valda metoder är relevanta utifrån uppdragets omfattning. 
 

- Att kostnaden är rimlig i relation till de planerade åtgärderna. 

1–10 40 % 4 

4. Kostnad >0–10 25 % 2,5 
 
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta urvalsförfarandet och förkasta samtliga anbud. 
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Kravspecifikation 
Kravspecifikationen består av nedanstående delar: 

 Undersökningsplan (bilaga 1) 
 Kostnadsberäkning (bilaga 2) 

 
Frågor 
Frågor med anledning av anbudsförfrågan ska senast fredag den 23 oktober år 2020 ställas 
per e-post till: Fredrik.D.Samuelsson@lansstyrelsen.se och Per.D.Gustafsson@lansstyrelsen.se   
E-posten ska rubriceras ”Fråga gällande anbud Arkeologisk utredning – Hedenlunda–SSAB, 
diarienummer 431-6382-2020”. 
Frågor och svar offentliggörs på Länsstyrelsens hemsida. 

 
 
Figurer: 
1. Utdrag ur digitala fastighetskartan med utredningsområdet markerat med svart. Skala: 1:250 000.  

 
 

Bilagor: 
1. Kravspecifikation, undersökningsplan 
2. Kravspecifikation, kostnadsberäkning 
3. Digitalt underlag 

 
Kopia genom e-post:  
Vattenfall Eldistribution AB, e-post: natalii.zetterkvist@vattenfall.com 
Rejlers, e-post: charlotta.sahlstrom@rejlers.se 
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