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SPØRSMÅL OG SVAR 

Prekvalifiseringsperiode 

Oppdatert dato: 28.06.2021-v4 

1)  

Spørsmål/avklaring: Evaluering av søknader 

Hvem beslutter hvilke teams som går videre? 
 
Svar: 
Det vil være en arbeidsgruppe bestående av oppdragsgivers jurymedlemmer (3 stk.) som vil evaluere 
søknadene. 
Gruppen ledes av oppdragsgivers prosjektleder Kristoffer Fledsberg. 
NAL ved konkurransesekretær vil bistå som rådgiver i denne evalueringsprosessen. 
 

2) 

Spørsmål/avklaring: CVer i prekvalifiseringer 

Det etterspørres arkitekt + reguleringsarkitekt + landskapsarkitekt, men det står at man kun skal 
levere 2 stk. CV-er. Er det da ment PL for ARK og PL for LARK eller PL for skisseprosjekt og PL for 
regulering? 
 
Svar: 
Det skal leveres 3 stk. CV-er. En (1) for ARK, en (1) for LARK og en (1) for regulering (1 side per person) 

 

3) 

Spørsmål/avklaring: Antall firmaer 

Er det slik at man kan bare ha maks 2 firmaer i teamet, eller er det mulig å søke sammen med flere 
enn 2 firmaer? 
 
Svar: 
Nei, det er ikke satt noen begrensninger om hvor mange firmaer som kan søke sammen. 
 

4) 
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Spørsmål/avklaring: Dokumentasjon 

Kan man levere maks 10 sider, bare 2 stk. firmapresentasjoner og 2 CV-er selv om man er flere 
firmaer? 
 
Svar: 
Vi har endret teksten slik at det kan leveres maks. 1 side presentasjon for hvert av de tre  
fagområdene. 
Det er også åpnet opp for å levere 3 CV-er, en per fagområde. 
Til sammen kan da søknaden være på maks. 12 A4-sider. 
 

5) 

Spørsmål/avklaring: Antall CV-er 

Hvor mange CV-er kan man maks legge ved søknaden? 
Er det til sammen to stk. eller er det to stk. per firma? 
 
Svar: 
Det er endret til 3 stk. CV, en for hvert av de tre fagområdene som etterspørres. 
Det kreves at de tre tilbudte personene er foretakenes aktive prosjektledere både i konkurransen og 
et eventuelt etterfølgende oppdrag. 
 

6) 

Spørsmål/avklaring: Firmaer og fagområder 

I det reviderte konkurransegrunnlaget står det at det skal leveres en ‘kortfattet beskrivelse av de tre 
fagområdene som tilbys’. Tidligere var det beskrevet ‘presentasjon av firmaer’. 
Er det riktig at det kun er fagområdene som skal beskrives? 
 
Svar: 
Nei, det er tenkt at beskrivelse av fagområdene også skal beskrive de firmaer som tilbys i til de tre 
etterspurte fagområdene. 
Teksten i konkurransegrunnlaget er endret til ‘Kortfattet presentasjon av de tre fagområdene med de 
firmaer som tilbys i teamet (maks. 1 side per fagområde/firmaer) 
 

7) 

Spørsmål/avklaring: Forside 

Er det anledning å ha en forside på søknaden i tillegg til de 12 A4-sidene som skal leveres? 
 
Svar: 
Ja, det er lov under forutsetning at forsiden ikke benyttes til å utvide søknaden. 

 

8) 

Spørsmål/avklaring: Bærekraft 

Bærekraft og miljø, og herunder miljøvennlig materialbruk og sosial bærekraft er ikke vektlagt i 
underlaget eller evalueringskriteriene.  Vil dette bli vektlagt og eller legges til grunn for utviklingen av 
området? 
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Svar: 
Bærekraft vil bli vektlagt for utvikling av området, både oppdragsgiver og kommunens målsetninger 
vil bli tatt i det videre planarbeidet og prosjektutviklingen. Oppdragsgiver har ikke lagt til grunn 
detaljerte bærekraftmål på nåværende tidspunkt. Det er viktig at konseptene i konkurransen er 
robuste og kan utvikles innenfor de tre bærekraftdimensjonene.  
Konkurransegrunnlaget er presisert på dette tema både under målsetninger og tildelingskriterier. 
Bærekraft er ikke løftet fram som eget tildelingskriteria da det erfaringsmessig er vanskelig å 
evaluerer på dette i denne type konkurranse.    
 


