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PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELKONKURRENCE VEDR.

MASTERPLAN FOR SØFRONTEN OG HAVNEN I SILKEBORG

Silkeborg Kommune og Realdania indbyder tværfagligt sammensatte teams til 
at ansøge om deltagelse i parallelkonkurrence om en samlet masterplan for 
Søfronten og Havnen i Silkeborg.

1. INTRODUKTION
Søfronten og Havnen udgør to centrale områder i Silke-
borg Midtby og er blandt midtbyens mest attraktive by-
udviklingsområder. De ligger midt i Silkeborg med kun 
ganske få minutters gang til både Papirfabrikken, Torvet, 
gågaderne og midtbyens forskellige attraktioner og funk-
tioner. Samtidig ligger de lige ud til den storslåede natur, 
der omkranser og gennemskærer Silkeborg by. 

Men områdets store potentialer er langt fra forløst: 
Søfronten bruges i dag i vid udstrækning til parkering, 
Søfronten og Havnen hænger dårligt sammen med midt-
byen, og midtbyens infrastruktur svækker midtbyens 
sammenhængskraft og ikke mindst sammenhængen 
mellem byen og naturen.

Samtidig er midtbyer under forandring – ikke bare i Sil-
keborg, men i hele landet. Kundernes forbrugsmønstre 
ændrer sig, e-handel stiger og de fysiske butikker er un-
der pres. Midtbyernes butikker kan ikke alene genere det 
byliv og de oplevelser der gør dem attraktive. Der er der-
for et behov for at tænke både strategisk og helhedsori-
enteret på tværs af handel, kultur, natur og events for at 
fastholde og styrke et levende og attraktivt byliv for både 
borgere, handlende og turister.

Der sker heldigvis meget i Silkeborg Midtby. Byen er 
vokset op omkring Papirfabrikken, som efter fabrikkens 
lukning i 2000 er omdannet til et attraktivt og velbesøgt 
kultur- og erhvervsområde. Søtorvet er planlagt og af-
venter realisering. Der er omfattende investeringer i in-
frastruktur: Der er opført ny parkeringskælder under Tor-
vet, midtbyens centrale gader og byrum er - eller bliver 
inden for få år - renoveret, der er planer om at forlægge 

Christian. 8.s Vej og en ny indre, østlig omfartsvej – Nord-
skovvej - som forventes at reducere trafikken på nogle 
af midtbyens centrale gader. Alle initiativer, der skal un-
derstøtte og videreudvikle Silkeborg Midtby som kommu-
nens anker for byliv og udvikling.

Derudover er der flere konkrete, nye projekter på bed-
ding, som skal tænkes ind i en ny masterplan. Museum 
Jorn arbejder på at flytte fra dets nuværende placering 
til en ny museumsbygning ved Søfronten, Hjejleselskabet 
og Silkeborg Kommune er i gang med at udvikle området 
omkring Havnen og ønsker at styrke sammenhængen til 
resten af midtbyen og udvikle havnens destinationspo-
tentiale, Derudover er der ønske om at aktivere søfronten 
med fx en ny fodgængerbro til Odden, et søbad eller må-
ske et nyt grønt område ved Silkeborg Langsø, Alt sam-
men funktioner som kan være med til at folde midtbyens 
potentiale ud. 

Konkurrenceområdet udgøres af den nordlige og østlige 
del af bymidten i Silkeborg. Området omkring Søfronten 
afgrænses af Christian 8.s Vej mod øst og Hostrupsgade 
mod vest og rummer hele arealet mellem og omkring 
Søgade, Søvej og rådhuset. Ved Havnen rummer konkur-
renceafgrænsningen hele området omkring Hjejlen med 
både den øst- og vestlige havnekant syd for Aarhusvej 
samt havnekanten og området omkring Jysk Musikteater 
nord for Aarhusvej.

Konkurrenceområdet rummer desuden en del af de bag-
vedliggende arealer, som grænser op til midtbyen, og 
som forbinder Søfronten og Havnen med Torvet og han-
delsgaden.
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Konkurrenceafgrænsning
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2. KONKURRENCEOPGAVEN
Konkurrencen skal vise, hvordan Søfronten og Hav-
nens potentiale ift. byliv udnyttes og udvikles ved at 
styrke sammenhænge og synergier mellem eksiste-
rende og nye byfunktioner - herunder et nyt Museum 
Jorn - og ved at binde byen og naturen sammen, så 
visionen om ’Silkeborg som Outdoor Hovedstad’ for-
løses.

Konkurrenceopgaven består i at udarbejde en ny ma-
sterplan for Søfronten og Havnen, som kan fungere som 
en robust og fleksibel ramme om de kommende års 
udvikling. Målet er at styrke sammenhængen mellem 
Søfronten, Havnen og resten af midtbyen og ikke mindst 
at binde byen, Silkeborg Langsø og naturen sammen og 
omsætte konkurrenceområdets og en række konkrete 
projekters potentiale ift. særligt byliv, byudvikling, kul-
tur- og outdooroplevelser. Derudover skal masterplanen 
vise, hvordan der skabes mere værdi af det byliv, der i 
dag skabes af bl.a. Hjejleselskabet og midtbyens mange 
besøgende og de mange ansatte i fx Jyske Bank og på 
Silkeborg Rådhus.

Derudover skal konkurrencen give svar på hvordan nye 
konkrete projekter, som Museum Jorn og en ny hjejledok 
samt forslag om etablering af fx et nyt grønt byrum, et 
søbad og andre bylivsskabende funktioner kan indpasses 
i konkurrenceområdet, under den forudsætning, at det 
endnu ikke vides om alle projekter kan realiseres. 

Målet med konkurrencen er at belyse, hvordan en stra-
tegisk placering af ovennævnte og eventuelt andre nye 
projekter og funktioner, kan være med til at synliggøre 
og styrke bylivet i midtbyen med afsæt i Silkeborgs sted-
bundne potentialer. 

Konkurrencen handler ikke om at tegne et nyt Museum 
Jorn eller et nyt dokanlæg til Hjejlen, men derimod om 
at skærpe rammerne omkring nye funktioner i midtby-
en, så både offentlige og private investeringer  i midtbyen 
skaber størst mulig merværdi for byen og byens liv Der 
er således mange brikker i spil, som skal bindes sam-
men i en ny masterplan for Søfronten og Havnen, der 

kan skabe rammerne omkring udviklingen af bymidten 
i Silkeborg, hvor midtbyens eksisterende og kommende 
funktioner tilsammen skaber og bidrager til en levende 
og oplevelsesrig by. 

Et meget væsentligt element i opgaven er at ¬skabe et 
realistisk fundament for udviklingen i den nordlige del af 
midtbyen, herunder afvikling af midtbyens trafik og par-
kering. En af de store udfordringer ift. sammenhængen 
mellem Søfronten og midtbyen er Søvej, der sammen 
med Søgade udgør den nordlige del af midtbyens parke-
ringssøgering. På den ene side gør infrastrukturen langs 
søfronten det let at ankomme til en betragtelig del af 
midtbyens parkeringspladser, og på den anden side er 
den med til at adskille søen fra byen.

KONKURRENCENS OVERORDNEDE MÅL
 

Opsummeret består opgaven for parallelkonkurrencen i:

• At udnytte midtbyens synergier, så der skabes 

mere byliv i midtbyen.

• At styrke Silkeborg som Danmarks Outdoor 

Hovedstad.

• At sikre sammenhængen mellem Søfronten, 

Havnen og midtbyen.

• At vise hvilke udviklingsmuligheder, der er på 

arealerne ved Søfronten, herunder muligheden for 

ny bebyggelse, nye funktioner, byliv samt natur-, 

kultur- og outdooroplevelser.

• At skabe balance mellem parkering, infrastruktur 

og byliv.

•  At vise, hvordan en række mulige projekter evt. 

kan indarbejdes og placeres som en del af den 

overordnede masterplan.
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3. PROCESSEN FOR PARALLELKONKURRENCEN
Konkurrencen gennemføres som en tofaset parallelkon-
kurrence med deltagelse af 3 tværfagligt sammensatte 
teams.

Fase I
En første fase, hvor målet er at analysere og afsøge kon-
kurrenceområdets potentiale jf. konkurrenceopgavens 
formål, at undersøge og analysere fordele og ulemper 
ved udvalgte placeringer af konkrete projekter som fx nyt 
Museum Jorn samt at komme med anbefalinger til ud-
skriver ift. viderebearbejdningen i konkurrencens fase II.  

Fase I indledes med en opstartskonference i Silkeborg og 
afsluttes med en præsentation for bedømmelsesudvalg 
og rådgivere.

Mellem fase I og fase II vil bedømmelsesudvalget gen-
nemføre en evaluering og udarbejde en revideret opga-
veformulering med udgangspunkt i de anbefalinger og 
analyser, som bliver resultatet af fase I.

Fase II
En fase to, hvor målet er at udarbejde et bud på en ma-
sterplan for Søfronten og Havnen i Silkeborg, som kan 
danne grundlag for kommunens videre planlægning.

Fase II indledes med udsendelse af et revideret konkur-
rencegrundlag baseret på erfaringerne fra konkurren-
cens fase I og afsluttes med en præsentation for bedøm-
melsesudvalg og rådgivere.

Der lægges ikke op til, at der udskilles konkurrencedelta-
gere mellem konkurrencens fase I og II.

Efter fase II forventes det at kunne udpege én vinder af 
konkurrencen.

Tidsplan
Forventet tidsplan for prækvalifikation og parallelkonkur-
rence.

Prækvalifikation

17.09.2018 Udsendelse af prækvalifikationsannonce

16.10.2018 Frist for anmodninger om prækvalifikation

06.11.2018 Meddelelse om prækvalifikation (forventet)

Parallelkonkurrence - Fase I

16.11.2018 Udsendelse af konkurrencemateriale

22.11.2018 Opstartskonference i Silkeborg

14.01.2018 Aflevering og præsentation – fase I

Uge 4-5 Evaluering og revidering af konkurrenceopgave

Parallelkonkurrence - Fase II

Uge 5 Udsendelse af revideret konkurrencemateriale

13.02.2018 Aflevering – fase II

18.02.2018 Præsentation – fase II

Uge 17 Forventet offentliggørelse

Der tages forbehold for, at der kan forekomme ændring 
i tidsplanen.
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4. PRÆKVALIFIKATION (ANSØGNINGSPERIODE)
I perioden 17.09.2018-16.11.2018 vil der blive gennem-
ført en prækvalifikation, hvor ordregiver blandt de ind-
sendte ansøgere vil vurdere og udvælge 3 teams.

4.1. Ansøgningsmateriale 
Ansøger skal aflevere følgende materiale: 

a. Grundoplysninger
b. Den motiverede ansøgning
c. Organisation og faglige kompetencer

a. Grundoplysninger
Firmaoplysninger for alle rådgivere i teamet:

• Firmanavn
• Adresse
• Ejerforhold 
• CVR-nummer

Ansøger bedes oplyse, hvem der er hovedrådgiver og 
yderligere oplyse kontaktoplysninger på teamleder med 
ansvar for teamets indsats i forhold til udskriver. 

b. Den motiverede ansøgning
Der skal afleveres en kort motiveret ansøgning på maks. 
1 A4-side, der kort beskriver teamets forståelse af og 
tilgang til opgaven.

c. Organisation og faglige kompetencer
Organisation og faglige kompetencer omfatter følgende:

• Organisationsdiagram 
• Beskrivelse af den sammensatte organisation 

(teamsammensætning)
• CV’er for nøglemedarbejdere
• Referencer

Organisationsdiagram
Organisationsdiagrammet skal angive de medarbejdere, 
som ansøger vil anvende i forbindelse med konkurren-
cen. Organisationsdiagrammet skal både angive den en-
kelte medarbejder, ansvarsområde samt firma for den 
enkelte medarbejder.

Beskrivelse af den sammensatte organisation 
(teamsammensætning)
Beskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af organisa-
tionen, herunder en beskrivelse af sammensætning af 
teamet samt en beskrivelse af de enkelte medarbejdere 
og evt. specialister. 

Beskrivelsen skal med baggrund i ansøgers opgavefor-
ståelse og de ydelser ansøger forventer at skulle levere, 
begrunde teamsammensætning samt de tilbudte med-
arbejdere.

Udskriver efterspørger tværfagligt sammensatte rådgi-
veteams, med et kerneteam bestående af eksempelvis 
byplanlæggere, arkitekter, landskabsarkitekter og tra-
fikplanlæggere. Derudover efterspørges også speciali-
ster med bystrategiske kompetencer, der samlet sikrer 
teamets forståelse af sammenhænge og synergier mel-
lem fx byliv, turisme, outdoor og natur, projektudvikling 
og marked (ejendomsudvikling/omsætning i butiksliv/
finansiering) eller andre relevante kompetencer. Disse 
kompetencer kan være indeholdt på kerneteamet.

Udskriver har ikke på forhånd et fastlåst billede af team-
sammensætning eller specialdiscipliner.

Udskriver tillægger teamets projektleder/teamleder stor 
vægt. Der efterspørges en teamleder, som både har 
kompetencer til at fastholde et strategisk og ledelses-
mæssigt overblik over projektet, og som reelt også har 
tid og ressourcer til at være den, der forestår den daglige 
koordinering af projektet.

Den samlede beskrivelse, ekskl. CV’er må ikke overstige 
2 stk. A4-sider.

CV for nøglemedarbejdere
Ansøger skal vedlægge dokumentation for de faglige 
kompetencer hos tilbudte nøglemedarbejdere i form af 
CV. CV’et skal udformes, så det giver et klart billede af 
kvalifikationer inden for de ydelser, ansøger forventer at 
skulle levere.   
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Nøglemedarbejdere defineres som de medarbejdere, der 
påtænkes at have størst indflydelse på teamets produkt 
i konkurrencen. Det forventes at de tilbudte nøglemedar-
bejdere deltager i alle workshops og møder ifm. parallel-
konkurrencen.

Der henstilles til, at det enkelte CV er rettet mod den 
funktion, som den pågældende medarbejder er tiltænkt 
i henhold til organisationsplanen, og at dets længde ikke 
overstiger 2 stk. A4-sider. Ansøger må maks. aflevere 6 
CV’er.   

Referencer
Ansøger bedes vedlægge max. 8 illustrerede referencer 
pr. team (maks. 1 A4-sider pr. reference¬¬¬), som doku-
menterer rådgiverholdets erfaring med relevans for op-
gaven, og som afspejler bredden i rådgiverholdets sam-
mensætning. Hver reference skal indeholde oplysninger 
om:

• Ordregiver/bygherre
• Årstal for projektets afslutning
• Kort beskrivelse af opgaven
• Rådgivers ydelse og rolle 
• Rådgiverhonorar 

Referenceprojekterne skal være afsluttet inden for de se-
neste 5 år eller være igangværende opgaver/kontrakter.

Anføres der mere end 8 referencer, vil ordregiver kun 
lægge vægt på de første 8 referencer. Ordregiver forbe-
holder sig ret til at verificere de angivne oplysninger.

4.2. Udvælgelse
Der udvælges 3 tværfagligt sammensatte rådgiver-
teams.

4.2.1. Udvælgelsesprocedure
Udskriver vil på baggrund af modtagne ansøgninger fore-
tage en udvælgelse blandt ansøgere på baggrund af en 
samlet vurdering af:

• Den motiverede ansøgning
I vurderingen heraf lægges der vægt på, at ansøge-
ren viser en god forståelse af opgaven, samt at an-
søgerens tilgang til opgaven er relevant i forhold til 
konkurrencens formål.

• Organisation og faglige kompetencer
I vurderingen heraf lægges der vægt på teamets 
bredde og sammensætning, herunder særligt team-
leders cv, samt hvordan rådgiverholdet samlet set 
kan bidrage til en bredspektret belysning af opgaven 
og konkurrencens formål. 

Der lægges vægt på de tilbudte kompetencer og er-
faringer inden for de ydelser, ansøger forventer at 
skulle levere for at løse konkurrencens problemstil-
linger. 

• Referencer
Endvidere lægges der vægt på, at teamet på hhv. 
firma og personniveau kan dokumentere erfaring fra 
lignende opgaver.

4.3. Frist for modtagelse af ansøgninger
Ansøgning om prækvalifikation fremsendes digitalt i 
samlet PDF-format til konkurrencesekretær Rasmus 
Cassøe (ras@cfbo.dk) senest d. 16.10.2018 kl. 12.00.

4.4. Vurdering af ansøgere
Vurdering af ansøgere og endelig udvælgelse af teams vil 
blive varetaget parallelkonkurrencens styregruppe.

Styregruppen består af repræsentanter fra partner-
skabsgruppen.
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5. YDERLIGERE OPLYSNINGER
5.1. Bedømmelse
Konkurrencen bedømmes af et nedsat bedømmelsesud-
valg og to udvalgte fagdommere med rådgivning fra en 
supplerende referencegruppe og faggruppe.

5.2. Vederlag
Der udbetales et honorar på i alt kr. 400.000 (ekskl. 
moms) til hvert team for deltagelse i parallelkonkurren-
cen. Honoraret fordeles med kr. 100.000 (ekskl. moms) 
for deltagelse i fase I og kr. 300.000 (ekskl. moms) for 
deltagelse i fase II. 

Såfremt udbyder vælger, at ikke alle teams går til fase II, 
udbetales alene honorar for fase I.

Der udbetales ikke præmie til parallelkonkurrencens vin-
der, og der kan ikke forventes en opfølgende opgave. Ud-
skriver forbeholder sig dog ret til efterfølgende at tildele 
opfølgende opgave(r) til en eller flere rådgivere fra de 
deltagende teams.

5.3. Sprog
Al kommunikation i konkurrencen og evt. efterfølgende 
projektforløb mv. foregår på dansk.

5.4. Spørgsmål 
Spørgsmål i prækvalifikationsfasen, der fremsendes 
senest 04.10.2018 kl. 12.00, kan påregnes besvaret. 
Spørgsmål skal fremsendes skriftligt til konkurrenceråd-
giver Rasmus Cassøe (ras@cfbo.dk).

Svar på spørgsmål uploades til https://silkeborgkom-
mune.dk/Erhverv/Udbud/Bygge-og-anlaeg/Master-
plan-for-soefronten-og-havnen senest d. 05.10.2018.

5.5. Rettigheder
Jf. ABR 89 pkt.4. 

Ordregiveren er i forhold til det konkrete projekt berettiget 
til at anvende det materiale, rådgiver honoreres for at 
udarbejde. 

Ordregiveren har den fulde uindskrænkede brugsret, her-
under forandringsret, til det materiale, rådgiveren udar-
bejder i forbindelse med opgavens løsning.

De immaterielle rettigheder til det udarbejdede materiale 
og de udviklede ideer mv. forbliver i øvrigt hos rådgiveren.


