NY ROSBORG
En ny bydel – en del af byen

Prækvalifikation
- til deltagelse i dialogbaseret parallelopdrag om udvikling af en resilient bydel - Ny
Rosborg, Vejle.
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NY ROSBORG
Udarbejdelse af visionsskitse og strategiske udviklingsprincipper for Ny Rosborg
Ny Rosborg.
En ny bydel – en del af byen
Vejle vokser. Med Ny Rosborg ønsker Vejle at gå nye veje, skabe rum til nærvær og plads til livet.
Ny Rosborg er til dig, der elsker nærheden til bylivet. Til dig, der elsker puls og bevægelse. Til dig, der
er vild med leg, læring og hverdagseventyr. Til dig, der nyder Vejle ådals mangfoldige natur. Til dig,
der søger ro og tryghed. Ny Rosborg er rummelig, her er plads til alle.
I Ny Rosborg folder vi livet ud – hele livet.
Vi udvikler bydelen med alle jer der gerne vil Ny Rosborg. Mod og ambitioner kendetegner vores
valg. Her er plads til eksperimenter og midlertidige aktiviteter. Til arkitektur med holdning og kultur
med kant. Vi gør udfordringer til muligheder, vand får værdi og bæredygtighed er en selvfølge.
Fællesskaber er noget vi bygger med vilje – sammen.
Ny Rosborg er din, min og vores by.
Visionen for Ny Rosborg – Vejle Byråd, juni 2017

Vejle vokser og vi har her en unik mulighed for at udvikle en helt ny bydel. Visionen for Ny Rosborg er at
skabe fantastiske rammer for fremtidens måde at leve på. Ambitioner, mod og vilje skal kendetegne
vores måde at udvikle by på. Med Ny Rosborg ønsker vi at skabe en resilient, mangfoldig og grøn bydel,
der rummer nye måder at møde hinanden på, nye måder at bo på, nye måder at arbejde på og nye
måder at bevæge sig på. Og som i sit væsen og udformning ”giver noget tilbage” til byen og honorerer
den fantastiske beliggenhed nær bymidten og den enestående natur, der omgiver Vejle.
Til parallelopdraget udvælger Vejle Kommune tre tværfaglige teams til at deltage i en proces, hvor der skal
udarbejdes en visionsskitse og en række udviklingsprincipper, der viser hovedgrebet for vores fremtidige
bydel Ny Rosborg.
For hvordan skaber vi en ny tæt og grøn bydel med en bred variation af fællesskaber og et mangfoldigt
hverdagsliv på et område, der bl.a. består af et deponi under nedlukning og beskyttet natur?
Det er den store udfordring for jer og os. En udfordring flere og flere byer verden over må forholde sig til i
takt med urbanisering, og at byerne vokser ud over de tidligere bygrænser. Med Ny Rosborg ønsker vi
derfor at skabe en ny og innovativ tilgang til byudvikling, der samtidig indeholder en smart og
værdiskabende håndtering af en forurenet undergrund.
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Flyfoto - Ny Rosborg set mod Vejle midtby og fjord

VISIONEN FOR NY ROSBORG
Opgaven tager udgangspunkt i visionen for Ny Rosborg – en ny bydel, en del af byen.
Ny Rosborg skal være en tæt og grøn bolig bydel med natur, hverdagseventyr, fællesskaber og mødesteder.
Bydelen skal rumme boliger, erhverv, dagligvarebutikker og daginstitution, når den er færdigudbygget og
understøtte social mangfoldighed. Bydelen skal danne rammen for det gode hverdagsliv og samtidig være
attraktiv som udflugtsmål. Det er kommunens ønske at skabe en bydel, der både er ambitiøs og modig hvad
angår nye tilgange og metoder, og som også er kvalitetsbåret og økonomisk rentabel.

UDVIKLINGSPLANEN FOR NY ROSBORG
Udviklingsplanen for Ny Rosborg skal være fleksibel og robust. Udbygningen af området vil strække sig over
mange år og planen skal være tilpasningsdygtig og resilient overfor fremtidige påvirkninger.
Bydelen skal rumme en stor variation i boligtypologier og boformer, der kan udvikles over en årrække i takt
med skiftende markedsbehov og tendenser. Ligeledes ønskes en stor variation i bydelens tætheder og
højder, hvor funktioner blandes og samtænkes.
Det forventes at bydelen muligvis kan indeholde op til 3.000 boliger, men det vigtigste er forståelsen for,
hvilke udviklingsmuligheder og type af by Ny Rosborg har mulighed for at blive - fortalt og illustreret i en
visionsskitse med tilhørende udviklingsprincipper.
Opgavens omdrejningspunkt er 3 gennemgående temaer, der tager udgangspunkt i visionen og
underbygges af tværgående opmærksomhedspunkter:




Bydelens tilgang til resiliens
Kickstart af bydelen og involvering af omverden
Ny mobilitetsplanlægning
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Diagram – sammenhænge mellem vision, temaer og opmærksomhedspunkter

Tema 1. Samspil mellem bebyggelse og landskab
Placeringen i Vejle Ådals fantastiske natur skal udnyttes til at skabe unikke kvaliteter for livet i fremtidens
bydel. Der skal skabes samspil og sammenhæng mellem bydelen og naboområder. Det omkringliggende
landskab skal integreres i og kobles til Ny Rosborgs boliger, byrum og oplevelser. Bydelens forskellige
bebyggelser skal indpasses i ådalens landskab og på samme tid tage højde for delområdernes bindinger.
Rekreativ, social og æstetisk merværdi gennem klimatilpasning skal indtænkes.
Tema 2. Fællesskab og byliv
Ny Rosborg skal være en bydel, der appellerer bredt til mange målgrupper, og som understøtter en
mangfoldighed af fællesskaber, der kan blive en løftestang for udviklingen af bydelen.
Tema 3. Bydel på deponi
Udvikling af Ny Rosborg er unik, idet der skal byudvikles på et deponi. Et delområde er under aktiv
nedlukning, mens andre delområder allerede er nedlukket og kan betragtes som almindelige forurenede
områder. Tilgangen til grænsefladen mellem depotets undergrund og den nye by samt de lokale forhold i
delområderne bliver afgørende for, hvor og hvordan der kan byudvikles.
OMRÅDET
Arealet er på ca. 80 ha. og er placeret i den vestlige del af Vejle.
Området udgør "ankomstporten" til Vejle, når man ankommer fra vest af landevejen Bredstenvej fra
Billund. Afstanden fra Ny Rosborg til Rådhustorvet i midtbyen er 1 km.
Affalds- og genbrugsstationen holder i dag til i området og har ligget der siden 1972. Deponiet og mange
funktioner er ophørt, og kommunen planlægger en gennemgribende fornyelse, hvor genbrugsstationen
flyttes til Vejle Nord.
Ud over affalds- og genbrugsstationen indeholder området i dag en cirkusplads, et parkeringsareal med
plads til ca. 500-600 biler, en hytte-by med boliger for hjemløse, fodboldbaner og en række naturområder,
hvoraf flere er karakteriseret som § 3 områder med beskyttede naturtyper.
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Luftfoto/oversigtkort - Området og omgivelserne som det ser ud i dag

OPGAVEN
Opgaven i parallelopdraget er at angive de overordnede principper for Ny Rosborg uden at der tegnes
detaljerede planer. Parallelopdraget har derfor en kort tidshorisont og et tilsvarende honorar. De tre teams
skal benytte det afleverede materiale til en orientering for Byrådet.
Til processen ønsker Vejle Kommune at udvælge tre fokuserede arkitekt- og ingeniørfaglige teams med
stærke faglige profiler og en teamleder med god procesforståelse. I forhold til den bedste udnyttelse af
honoraret opfordres til at danne forholdsvis kompakte teams.
Vejle Kommune stiller projektgruppen, samt interne fageksperter til rådighed for dialog/spørgsmål
indenfor: Processen, planlægning & landskab, klima & energi, Smart City, social resiliens, AffaldGenbrug &
deponi.
Såfremt en prækvalificeret virksomhed – i rimelig tid efter modtagelse af opfordringen til at afgive tilbud –
alligevel ikke ønsker at deltage i parallelopdraget, forbeholder Vejle Kommune sig ret til at invitere den
næste konditionsmæssige ansøger på listen til at deltage i opdraget sammen med de øvrige
prækvalificerede virksomheder.
PROCESSEN
Opgaven udbydes som begrænset udbud i henhold til udbudslovens afsnit V.

Efter udvælgelse af de tre rådgiverteam igangsættes parallelopdraget. Med parallelopdraget ønsker Vejle
Kommune at skabe et dialogbaseret udviklingsforløb, hvor innovation og nye ideer opstår mellem
fagligheder.
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Alle deltagere skal derfor have lyst til at bidrage i en åben, dynamisk proces, hvor man i samarbejde med
opdragsgiveren og de øvrige rådgiverteams, bidrager aktivt ved at dele viden, reflektere, diskutere og skabe
løsninger sammen.
Som led i parallelopdraget vil der blive gennemført en række sparringsmøder med de deltagende
rådgiverteams for at sikre udveksling og udnyttelse af ideer.
Tidsplan for opgaven*
 Uge 47 Meddelelse om prækvalifikation og udsendelse af program
 Uge 49 - Individuelt skype-møde – gennemgang af grundlag for opgaven
 Uge 2 - Workshop 1, Kick off i Vejle
 Uge 4 - Workshop 2, Præsentation og Innovation i Vejle
 Uge 10 - Aflevering (digitalt)
 April 2019 – Orientering til Byrådet i Vejle
*Vejle Kommune forbeholder sig ret til ændringer i tidsplanen.
Begge workshops, samt præsentationen for byrådet afholdes i Vejle. Se også bilag 3.
SPROG
Parallelopdraget gennemføres på dansk. Af hensyn til muligheden for at inddrage internationale eksperter
er engelsksprogede indlæg på workshops velkomne.
HONORAR OG RETTIGHEDER
Hvert af de udvalgte/prækvalificerede teams modtager et honorar på 150.000 dkk ekskl. moms for rettidig
aflevering af materiale iht. programkrav.
Med honoraret køber Vejle Kommune alle rettigheder til indholdet af det materiale, der produceres i
parallelopdraget og retten til at benytte idéer og produceret materiale i den efterfølgende proces.
Det er et krav for udbetaling af fuldt honorar, at den tilbudte teamleder og nøglepersoner deltager i de
planlagte møder: formøde (video/telefon), workshop 1 i Vejle, workshop 2 i Vejle og orientering for byrådet
i Vejle. Teamets udgifter til befordring og tryk skal indeholdes i honoraret.
ANMODNING OM PRÆKVALIFIKATION
Frist for anmodning om prækvalifikation til Ny Rosborg er onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 12.00
Anmodningen uploades som en samlet pdf til iBinder.
Det er op til ansøger selv at kontrollere, at adgangen til webben fungerer. Ved evt. problemer med adgang
eller upload, kan support til webben kontaktes på tlf. 89 88 78 30 eller support@ibinder.dk.
Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal uploades via spørgsmål/svarmodulet i iBinder. Alle
spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form i et rettelsesblad på iBinder.
Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal være uploadet senest den 02. oktober 2018.
Henvendelser, som modtages efter 02. oktober 2018, kan således ikke garanteres besvaret i
prækvalifikationsfasen. Ansøgerne opfordres i prækvalifikationsfasen til kun at stille spørgsmål med direkte
relevans for prækvalifikationen.
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Anmodningens indhold
Teams, der ønsker at deltage i parallelopdraget om Ny Rosborg, skal indsende en anmodning indeholdende
følgende oplysninger:
 Deltagende virksomheders navn, adresse, CVR-nr. samt ansvarlig kontaktperson i parallelopdraget.
 Kortfattet beskrivelse af rådgiverteamets fagligheder og organisering (højst 2 A4-sider) og miniCV’er for teamleder og nøglepersoner (højst 2 A4-sider pr. person).
 Virksomhedsreferencer, der dokumenterer teamets erfaring inden for innovativ, strategisk
byudvikling, som er sammenlignelig med nærværende opgave.
(op til 5 stk. á 1 A4-side). Referenceprojekterne må højst være 5 år gamle fra afslutning af
pågældende opgave.
 Underskrevet Serviceattest(er).
 Støtteerklæring(er) (Bilag)
 Konsortieerklæring (Bilag)
KRITERIER FOR UDVÆLGELSE
Serviceattest:
Ansøger skal vedlægge underskrevet serviceattest(er).
Henvisning til andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen:
Såfremt ansøger ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige
formåen, på andre virksomheders (f.eks. moderselskabers, andre koncernselskabers eller
underrådgivers) formåen, skal ansøgningen vedlægges en støtteerklæring (skabelon bilag 1) fra den
anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske
og faglige kapacitet til rådighed for ansøger.
Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. som konsortium) skal ansøgningen vedlægges en
konsortieerklæring (skabelon bilag 2), hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter
direkte, ubetinget og solidarisk overfor ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles
befuldmægtiget.
Erklæringen kan afgives ved, at henholdsvis bilag 1 og/eller bilag 2 udfyldes og vedlægges ansøgningen.
Erklæringen skal være udstedt specifikt til denne opgave, og skal derfor være dateret efter datoen for
offentliggørelse af dette.

Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere:
Vejle Kommune har til hensigt at udvælge de tre teams til parallelopdraget, der samlet set dokumenterer
størst relevans i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen lægges der særligt vægt på:
Kompetencer og organisering: At holdet tilbyder en teamleder, nøglepersoner og eksperter med de
relevante faglige kompetencer og erfaring i forhold til den konkrete opgave. Ved relevante faglige
kompetencer og erfaring forstår ordregiver særligt kompetencer og erfaring indenfor innovativ, strategisk
byudvikling. Der vil desuden blive lagt vægt på at teamet har tilknyttet nøglepersoner, som dels sikrer at
teamet er visionære og nytænkende, dels har erfaring til at gennemføre den efterfølgende fase 1 og fase 2.
Referencer: Virksomhedsreferencer, der dokumenterer teamets erfaring inden for innovativ, strategisk
byudvikling, som er sammenlignelig med nærværende opgave, herunder lægges særligt vægt på erfaring
med:
- samspil og integration mellem bebyggelse og landskab
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- fællesskaber og byliv i bydelen, samt hvordan denne udvikling kan kickstartes gennem involvering
af omverdenen
- udvikling af en bydel med en ny identitet på et deponi under nedlukning gennem en konstruktiv
tilgang til resiliens
OPLYSNINGER OM PARALLELOPDRAGET OG PROCES EFTER UDVÆLGELSE AF PRÆKVALIFICEREDE TEAMS
Besvarelsen af parallelopdraget skal omfatte overordnet visionsskitse udarbejdet på baggrund af Vejle
Kommunes vision, diagrammer, skitser og forklarende tekst, der samlet illustrerer forslagets hovedgreb og
bærende tanker, samt udviklingsprincipper for området på kort og lang sigt. I forbindelse med aflevering
skal teamet aflevere en plantegning af området 1:1500 hvordan hovedgrebet tænkes konkretiseret på
området.
I forlængelse af parallelopdragets aflevering er det Vejle Kommunes forventning, at der vil blive udvalgt et
rådgiverteam til at udarbejde yderligere 3 scenarier for opgavens løsning til et fast honorar, samt eventuelt
en efterfølgende fase 2, hvor helhedsplanen færdiggøres.
I forbindelse med opstart af parallelopdraget vil der blive udsendt program, som nærmere beskriver
rammer for det kommende parallelopdrag. Nedenstående er således blot forventede krav og kriterier, som
er medtaget for at angive de overordnede rammer for parallelopdraget. Vejle Kommune tager således
forbehold for ændringer i nedenstående beskrivelse af proces og afleveringskrav.
Parallelopdragets løsning:
Det forventes, at de prækvalificerede teams leverer følgende materiale, som en del af processen:
Workshop I: På baggrund af program præsenteres teamets overvejelser om opgavens muligheder og
begrænsninger som oplæg til dialog med de øvrige deltagere og kommunen.
Workshop II: Teamets præsenterer deres indledende ideer illustreret med skitser og lignende på baggrund
af dialogen fra sidste workshop og teamets viderebearbejdning heraf.
Aflevering: Plantegning 1:1500, samt skitser, diagrammer, illustrationer som tydeliggør tankerne bag
teamets bærende idé/hovedgreb.
(2 stk. A0 plancher, samt tilhørende A3 hæfte i pdf med præsentation på ca. 10-20 sider. Materialet skal
anvendes i forbindelse med præsentation af resultatet)
Teamets tilbudsbeskrivelse:
Tilbudsbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af de efterfølgende 2 faser, hvoraf sidste fase indgår som
en option. Tilbudsbeskrivelsen skal indeholde en redegørelse for hvilket materiale og proces, der tilbydes
til et fastlagt honorar på 400.000,- DKK kr. ekskl. moms for hver fase. Det svarer således til en form for
omvendt licitation.
Fase 1: Teksten skal redegøre for hvordan koncept og materiale fra parallelopdraget viderebearbejdes til 3
scenarier for den kommende udviklingsplan. Teksten skal indeholde en præcis oplistning af, hvilket
projektmateriale, der afleveres indenfor den økonomiske ramme på 400.000,- DKK kr. ekskl. moms.
Desuden skal der redegøres for fasens proces og tidsplan. Herunder beskrives hvordan borgere og
politikere involveres, som en del af processen. (ca. 15 A4 sider)
Fase 2: Teksten skal redegøre for, hvordan teamet forventer at færdiggøre udviklingsplanen efter
udarbejdelse af fase 1. Redegørelsen skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvilket projektmateriale der
afleveres indenfor den økonomiske ramme på 400.000,- DKK kr. ekskl. moms. Desuden skal der redegøres
for fasens proces og tidsplan. (ca. 8 A4 sider)
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Tilbudte timepriser i forbindelse med eventuelle særydelser:
I forbindelse med udførelse af fase 1 og fase 2 ønsker Vejle Kommune mulighed for ad hoc at tilkøbe
ydelser i relation til opgaven, som falder uden for de tilbudte ydelser. Derfor konkurreres som del af
opdraget på tilbudte timepriser. Teamets tilbudte timepriser afgives ved udfyldelse af alle poster i
tilbudslisten (Parallelopdrag_Bilag 2). De angivne antal timer for særydelser, angivet i tilbudslisten, er
udelukkende til brug for evaluering af tilbuddene. De tilbudte timepriser finder anvendelse, såfremt der i
henhold til Rådgivningsaftalen indgås aftale om eventuelle særydelser, og antallet af disse kan i den
forbindelse reguleres i såvel nedadgående som opadgående retning i ubegrænset omfang uden at dette må
påvirke den enkelte tilbudte timesats. Tilbudslisten skal underskrives af teamets befuldmægtiget.
Tildeling af kontrakt:
Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud, på baggrund af tildelingskriteriet "bedste
forhold mellem pris og kvalitet" i henhold til nedenstående kriterier med de angivne vægtninger:






Parallelopdragets løsning (55 %).
Herunder evnen til at konkretisere kommunens vision, faglig kvalitet i visionsskitse og
udviklingsprincipper herunder:
- Hvordan holdets løsning skaber samspil og integration mellem bebyggelse og landskab
- Hvordan holdets løsning skaber fællesskaber og byliv i bydelen samt hvordan denne udvikling kan
kickstartes gennem involvering af omverdenen
- Hvordan holdet løser udfordringen med at skabe en bydel med en ny identitet på et deponi under
nedlukning gennem en konstruktiv tilgang til resiliens
Teamets tilbudsbeskrivelse (35 %).
Herunder
- I hvilken grad der tilbydes et gennemarbejdet projektmateriale i høj kvalitet og relevans for
opgaven for henholdsvis fase 1 og fase 2
- I hvilken grad at den beskrevne proces og tidsplan afspejler teamets forståelse og evne til at
facilitere en involverende proces i forbindelse med udvikling af opgaven for henholdsvis fase 1 og
fase 2.
Den tilbudte timepris (10 %)
Tilbudsgivers samlede pris, angivet i Tilbudslisten, vil danne grundlag for evalueringen.

ORIENTERING
Alle rådgiverteams vil hurtigst muligt efter parallelopdraget blive orienteret om resultatet af tildelingen.
Meddelelsen vil blive sendt til e-mailadressen på den kontaktperson, der er oplyst i tilbuddet.
Meddelelse til den vindende Tilbudsgiver om, at Tilbudsgivers tilbud er identificeret som det økonomisk
mest fordelagtige bud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med Tilbudsgiveren. Endelig og
bindende aftale anses ikke for indgået, før kontrakten er underskrevet ubetinget af alle parter.

BILAG
Bilag 1_skabelon – Støtteerklæring
Bilag 2_skabelon – Konsortieerklæring
Bilag 3_Vejle kommunes overordnede tidsplan og procesdiagram
Orienterende bilag vedrørende udførelse af fase 1 og fase 2(option):
Bilag A_Rådgiveraftale_fase 1 og 2.
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