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Förfrågan vid direktupphandling  
 
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på konsulttjänst 
flödesmodellering Klarälven. 
 
Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt 
annonseras på Länsstyrelsen Värmlands webbplats. Utvärdering sker efter vad som kan levereras 
inom pristaket angivet i förfrågan. Vid hänvisning till beställare i dokumentet avses Länsstyrelsen 
Värmland. 
 
Offert ska lämnas senast 2020-03-12 till Länsstyrelsen Värmland till nedanstående adress och 
vara giltig till och med 2020-04-12. Märk kuvertet med ”Anbud Dnr: 822-2020. Konsulttjänst 
flödesmodellering Klarälven. Referens: Elin Ljunggren, Regional utveckling.” 
 
Upphandlande myndighet  
Länsstyrelsen Värmland  
Organisationsnummer 202100-2395  
Våxnäsgatan 5, 
 651 86 KARLSTAD 
  
Kontaktpersoner  
 
Länsstyrelsen Värmland 
Regional utveckling 

Kontaktperson 
Elin Ljunggren 

Adress 
Våxnäsgatan 5 
651 86 Karlstad 

Telefon: (0046)10 224 73 45 
E-post: elin.ljunggren@lansstyrelsen.se 
 

 
Frågor och svar  
Frågor med svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida senast 2020-03-06. Med hänsyn 
till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 2020-03-04 till elin.ljunggren@lansstyrelsen.se, 
skriv ”Fråga upphandling Dnr: 822-2020” i ämnesraden. 
  
Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på 
hemsidan. 
 

mailto:elin.ljunggren@lansstyrelsen.se
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Förfrågan 
 
Bakgrund 
 
Länsstyrelsen Värmland deltar i Interreg Nordsjöprojektet C5a (Cluster for Cloud to Coast Climate 
Change Adaptation), ett internationellt klimatanpassningsprojekt som pågår mellan 2019-2021. Inom 
projektet genomför Värmland en fallstudie som tittar närmare på flödet och regleringen i Klarälven i 
ett förändrat klimat.  
 
Inom fallstudien kommer vi att undersöka ”Hur kommer Klarälven att agera under olika väderår?” 
och inom ramen för den undersökningen behövs det flödesmodelleringar av Klarälven. Länsstyrelsen 
Värmland kommer i samråd med intressenter ta fram ett antal scenarier på väderår som är grunden till 
de flödesmodelleringar som ska göras enligt detta uppdrag.   
 
Exempel på väderår/scenarie som kan kommma att ges som underlag till flödesmodelleringar:  
 

1. Blöt höst och vinter med mycket nederbörd i form av regn. Över medelnederbörd under vår 
och sommar. Vegetationsperioden börjar väldigt tidigt på våren pga hög temperatur. 

2. Blöt höst. Kall lång vinter med tjäle och medelnederbörd av snö. Medelnederbörd av regn 
under vår och sommar (mestadels via skyfall) 

3. Låg nederbörd under höst och vinter, framförallt i form av regn. Lite nederbörd av snö i norra 
delarna av avrinngingsområdet. Hög temperatur under vår och värmebölja på sommaren med 
lite nederbörd (lång period av torka).  

4. Blöt höst. Hög nederbörd av snö under slutet av vintern. Medelnederbörd av regn under vår 
och sommar. 

 
Detaljerad beskrivning av väderår för beställning kommer att göras i samråd med leverantör för att 
säkerställa god beställning och leverans för önskat resultat.  
 
Omfattning 
 
Framtagna flödesmodelleringar av Klarälven utifrån beställning från Länsstyrelsen önskas levereras 
senast 15 oktober 2020. Exakt tidsram för leveransen ska specificeras i anbudet.  
 
Krav 
 
Leverantören ska kunna leverera väl grundade modelleringar av Klarälvens flöde utifrån väder/klimat i 
HYPE modellen samt ha väl dokumenterad erfarenhet av att ta fram liknande modelleringar i HYPE. 
HYPE: www.hypeweb.smhi.se/model-water 
 
Modelleringarna ska innehålla: 
 

• Klarälvens flöde (dygnsvärden) 
• Månad, dygnsuppdaterade medelvärden av sedimenttransport och sedimentkoncentration. 
• Modelleringarna görs för 3 olika platser i Klarälven (förslagsvis Höljes, Edsforsen och 

Karlstad) 
 
 

http://www.hypeweb.smhi.se/model-water
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Kvantitet 
 
Ange i anbudet hur många modelleringar av väderår som förväntas kunna levereras inom det fasta 
priset på 100.000 SEK exklusive moms.  
 
Kvalitet 
 
Flödesmodelleringarna av Klarälven ska göras i HYPE modellen. 
 
Leveransdatum  
 
Ange i anbudet hur lång tid efter inkommet material från Länsstyrelsen Värmland och uppdragets start 
som leverans av resultat kan ske, dock senast 15 oktober 2020.  
 
Pris  
 
Pris 100.000 SEK exklusive moms.  
 
Övrigt 
 
Innan uppdraget påbörjas ska Leverantören och Länsstyrelsen Värmland träffas för en 
genomgång av uppdragets exakta utformning. Till exempel kan antal platser förändras. Om 
sedimentkoncentration kan rapporteras som dygnsvärde kan det till exempel föredras istället för 
ett extra väderår. Tidpunkt för detta bestäms gemensamt. Löpande samråd bör ske mellan 
leverantören och länsstyrelsens kontaktpersoner. 
 
Miljö 
 
Anbudsgivaren behöver beskriva hur miljöhänsyn tas i det dagliga arbetet vid leverans av tjänsten. 
 
Anbudets innehåll 
 

• Företagets namn, adress, organisationsnummer samt e-post och telefonnummer till 
aktuell kontaktperson.  

• Förslag på tidsplan för arbetet, som grundar för Länsstyrelsens beslut.  
• Totalt fast pris SEK (exkl. moms) där alla ingående kostnader enligt 

kravspecifikationen ska ingå. 
• Acceptans av samtliga ställda krav i denna förfrågan.  
• Beskrivning av efterfrågad information utifrån förfrågan. 
• Beskrivning av väl dokumenterad erfarenhet av flödesmodelleringar i HYPE 

modellen. 
• Beskrivning av hur anbudsgivaren avser att ta miljöhänsyn. 
• Acceptans av leverantörens ansvar utifrån avtalsvillkor.  
• Offerten ska vara undertecknad av behörig person.  
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Avtalsvillkor  
 
Leverantörens ansvar utifrån avtalsvillkor, ett urval relevant för upphandlingen. Fullständigt  
avtal skrivs efter anbud godkänts.  
 

• Uppdraget skall genomföras i enlighet med vad som angivits i förfrågningsunderlaget.  
 

• Leverantören får i övrigt under avtalsperioden inte åta sig uppdrag eller i övrigt verka 
i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för beställarens 
verksamhet.  

 
• Beställarens granskning och godkännande av Leverantörens förslag, åtgärder eller 

handlingar befriar inte Leverantören från ansvar för fel i handlingar eller i utfört 
uppdrag.  

 
• Beställaren har rätt till arbetsresultat som produceras inom ramen för detta avtal. 

Leverantören får inte publicera eller på annat sätt nyttja material eller arbetsresultat 
utan beställarens skriftliga godkännande. 
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