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Konkurransegrunnlag  

Skisseprosjekt for merking av gravplasser. 

 

Det skal utarbeides et skisseprosjekt for merking og 

generell oppgradering av Jørstadmoen sovjetiske 

krigsgravplass og merking ved det sovjetiske 

krigsminnesmerket på Vestre gravlund i Oslo. 

 

 

For levering til Kulturdepartementet  

 

Saksnummer: 18/5582 
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1 Oppdraget og administrative bestemmelser   
Kulturdepartementet inviterer Asplan Viak, Forsvarsbygg og Norconsult til å delta i 

konkurransen om anskaffelse av skisseprosjekt for merking av krigsgravplasser . 

Konkurransen er også kunngjort på våre nettsider, www.regjeringen.no, og åpen for alle. 

1.1 Kulturdepartementet har ansvar for utenlandske krigsgraver i Norge 

Graver i Norge for utenlandske soldater og krigsfanger fra første og andre verdenskrig skal 

være fredet og holdes i stand. Kulturdepartementet har det overordnede ansvar for dette. 

Oversikt over krigsgraver i Norge finnes her på regjeringen.no. 

1.2 Oppdragsgivers kontaktpersoner 

Navn:   Per-Otto Gullaksen 

E-postadresse: pogu@kud.dep.no 

Navn:  Inger Lise Lerø 

E-postadresse: inle@kud.dep.no 

Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonene per e-post. 

 

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte 

kontaktperson. 

 

1.3 Anskaffelsen gjelder 

Det skal utarbeides løsninger/skisser for gravminne/merking av navn på Jørstadmoen 

sovjetiske krigsgravplass og ved det sovjetiske minnesmerket på Vestre Gravlund i Oslo.  

 

Planene skal utformes som skisseprosjekter og med funksjonsbeskrivelser for byggingen der 

entreprenør er ansvarlig for den videre prosjekteringen.  

 

Planene skal innbefatte forslag til oppgradering og tilpasning av de parkmessige anleggene. 

På Jørstadmoen skal det i tillegg utarbeides plan for oppgradering av ringmur. 

Planene skal være slik utformet at de kan benyttes som konkurransegrunnlag for 

anbudsprosess med sikte på gjennomføring av prosjektene. 

 

1.4 Tidsplan 

Planlagt uke  Aktivitet 

26.10.18 Invitasjonen sendt til tilbydere                                                         

16.11.18 Tilbudsfrist 

22.11.18 Tilbudsevaluering og valg av tilbud 

23.11.18 Kontraktsinngåelse 

26.11.18 Oppstart av kontrakt 

22.01.19 Levering av sluttprodukt 

 

http://www.regjeringen.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/gravferd/innsiktsartikler/krigsgraver/id2550289/
mailto:pogu@kud.dep.no
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2 Krav til leverandørene  

2.1 Kvalifikasjonskrav 

Kriterier Krav Dokumentasjon 

Faglige 

kvalifikasjoner 

Leverandøren skal ha kompetanse 

og erfaring innen aktuelle 

konsulenttjenester og hatt oppdrag 

av samme art. 

En liste over 3 utvalgte leveranser 

og utførte tjenester, herunder 

opplysning om verdi, tidspunkt og 

navn på oppdragsgiver. 

Tekniske 

kvalifikasjoner 

Det kreves kvalifikasjoner 

tilsvarende tiltaksklasse 2 i 

godkjenningsområdene "ansvarlig 

prosjekterende med 

arbeidsområder utearealer og 

landskapsutforming". 

Sentral godkjenning for de aktuelle 

arbeidene, alternativt 

dokumentasjon som gjør det 

sannsynlig at man vil oppnå lokal 

godkjenning for de aktuelle 

arbeidene. 

 

 

Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling. 

 

 

3 Krav til ytelsen og tildelingskriterier 

3.1 Kravsspesifikasjon/leveransebeskrivelse 

3.1.1 Generelt om leveransen 

På Jørstadmoen krigsgravplass er det om lag 1000 utenlandske krigsgraver. Krigsgravplassen 

har et areal på om lag 5 dekar. De fleste av de gravlagte er sovjetere og noen er jugoslavere. 

På gravplassen er det et hovedmonument, men ingen individuell gravmerking. Navnene er 

kjent. Falstadsenteret vil være ansvarlig for å levere navn og persondata for gravminnene. 

 

Gravplassen er omgitt av en ringmur på 285 lm og skogbunnen er dekket av trær. Her har det 

vært stor tilvekst av trær og busker og det trengs en plan for uttynning og kultivering av 

skogbunnen. Ringmuren som omkranser gravplassen må restaureres. Landskapsarkitekt 

Karens Reistads historiske plantegning fra mai 1954 foreligger (vedlagt) og skal i rimelig grad 

hensyntas. Det foreligger også en skissert planteplan fra 1967 (vedlagt) 

 

Det skal utarbeides et forslag for oppsetting av navneplater på anlegget. Det er ikke tenkt at 

hver enkelt grav skal merkes. Fåberg Lillehammer historielag har utarbeidet et forslag for 

oppsetting av navneplater på begge sider opp mot hovedmonumentet. Løsningen kan gjerne ta 

utgangspunkt i denne skissen (vedlagt).  

 

Den sovjetiske minnelunden på Oslo Vestre gravlund ligger ut mot Sørkedalsveien i 

gravlundens nord-østre hjørne, se vedlagt kartskisse. Den utgjør en del av en større minnelund 

med krigsmonumenter fra mange nasjonaliteter. På deler av området er det enkeltgraver med 

navn og på noen nasjoners monumenter/minnestener er de gravlagtes navn inngravert. På den 

sovjetiske delen er det kun et monument, reist i 1947 og en informasjonsplate, ingen 

navnemerking. Det er om lag 350 sovjetere som ligger gravlagt her, og man kjenner nå 

navnene på mange av disse. Det skal utarbeides et forslag til oppsetting av minneplater over 

disse. Her er det ikke behov for en omfattende parkmessig oppgradering, kun et forslag til 

merking/navneplater og eventuelt forslag til mindre parkmessige justeringer i forbindelse med 



  Versjon 1 

 

Konkurransegrunnlag – anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.  5 

innpassingen av navnemonumentene. Landskapsarkitekt Karen Reistads plan for 

oppgradering av monument og beplantning fra september 1953 foreligger (vedlagt). 

 

Vi ønsker at de to modellene som utarbeides også kan brukes på/tilpasses til andre 

krigsgravplasser der det kan bli aktuelt med merking. 

 

Det skal avholdes et oppstartsmøte for nærmere å avklare forutsetningene for skisseprosjektet. 

Oppdragsgiver skal gis mulighet til å komme med innspill underveis (før endelig leveranse) 

ved at det oversendes foreløpig planforslag, eventuelt også avholdes møter mellom konsulent 

og oppdragsgiver. 

 

 

3.1.2 Gjennomførings- og leveringstidspunkt: 

 

Leveringstidspunkt for ytelsen er 22. januar 2019. 

 

3.1.3 Kontrakt  

Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontraktsvilkår. 

 

3.2 Tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt skal skje på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk 

fordelaktige ut ifra følgende kriterier: 

 

Kriterier Dokumentasjonskrav 

Pris Tilbudet 

Kvalitet Tilbudte personells dokumenterte erfaring og kompetanse 

fra gjennomføring og resultat oppnådd for relevante 

oppdrag (byggherre, størrelse, verdi og type/art og 

medarbeiderens rolle i prosjektet). Det legges spesiell vekt 

på at tilbudte ressurser har erfaring fra og kunnskap om 

gravplasser. 

Oppgaveforståelse Det skal leveres en oppgaveforståelse hvor tilbyder redegjør 

for hvilke utfordringer en ser i prosjektet og hvordan 

skisseprosjektene tenkes løst. 

 

4 Regler for gjennomføring av konkurransen  
Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Denne anskaffelsens 

anslåtte verdi er under den nasjonale terskelverdien og er fritatt fra kunngjøringsplikten. 

Konkurransen gjennomføres etter forskriftens alminnelige bestemmelser (del I) og de 

bestemmelsene som følger av dette konkurransegrunnlag. 

 

Anbudskonkurranse   
Konkurransen vil bli gjennomført som en anbudskonkurranse. Forhandlinger er ikke tillatt. 

Leverandøren oppfordres til å gi sitt beste tilbud. 
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4.1 Forenklet kunngjøring 

 

Konkurransen er sendt tre aktuelle leverandører og offentliggjort på www.regjeringen.no. 

 

  

4.2 Krav til tilbudet og innleveringssted 

Tilbudet skal leveres på norsk og i lukket og merket forsendelse eller på e-post. Tilbudet skal 

merkes " Sak 18/5582 Merking – krigsgraver Jørstadmoen og Vestre gravlund” .  

 

Ved innlevering skal det følge med et tilbudsbrev (følgebrev) som skal være datert og signert 

av bemyndiget person hvor det tydelig skal fremgå: 

 Virksomhetens navn 

 Adresse 

 Organisasjonsnummer 

 Kontaktperson med e-postadresse og telefonnummer  

 Eventuelle forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i 

tilbudet forbeholdet gjelder. 

 

 

Tilbudet skal leveres til: 

Navn:  Kulturdepartementet. Att. Per-Otto Gullaksen 

E-post adresse: postmottak@kud.dep.no 

Postadresse: Postboks 8030 Dep, NO-0030 Oslo 

 

 

4.3 Tilbudsfrist  

Tilbudsfrist er satt til 16. november 2018 kl. 15.00.  

 

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. 

For sent innlevert tilbud vil bli avvist.  Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart 

(posten, budfirma, etc.).  

 

4.4 Vedståelsesfrist 

Leverandørene er bundet av tilbudet til 16. desember 2018 kl. 15.00.  

 

4.5 Tildeling av kontrakt og begrunnelse 

Gjenværende leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om 

hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget. 

 

5 Vedlegg  
Vedlegg 1: Kartskisse over Vestre gravlund 

Vedlegg 2: Karen Reistads skisse over monument og beplantning v/ det sovjetiske 

                   monumentet på Vestre gravlund. 

Vedlegg 3: Karen Reistads skisse over Jørstadmoen krigsgravplass fra 1954. 

http://www.regjeringen.no/
mailto:postmottak@kud.dep.no
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Vedlegg 4: Karen Reistads skisse over planteplan for Jørstadmoen fra 1967 

Vedlegg 5: Forslag til plassering av minneplater på Jørstadmoen, utarbeidet av Fåberg 

                   Lillehammer historielag. 

Vedlegg 6: Kontraktsvilkår 
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