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YDERLIGERE INFORMATION   

 

 

Del II: Genstand 

ll.2.4) Beskrivelse af udbuddet 

 
Hermed inviteres til en ambitiøs projektkonkurrence om udvikling af byrummene langs Svend-
borg Havn med fokus på byliv og klimasikring i tæt samspil.  

På Svendborg Havn findes der allerede lommer med et sprudlende, rekreativt byliv tæt sam-
menflettet med maritimt liv i form af værfter, færger, godshåndtering, lystbåde og frem for alt 
masser af historiske spor. Denne variation bliver der løbende arbejdet på at underbygge og ud-
vikle i samarbejde med byens borgere, foreninger, virksomheder, uddannelser og boliger. Pro-
jektkonkurrencen skal tage afsæt i alle havnens kvaliteter og hjælpe til at skabe helheder og 
værktøjer til den fortsatte udvikling. 

Svendborgs styrkeposition er de stedbundne oplevelser. Naturen, det sydfynske øhav og byens 
maritime identitet er værd at fremhæve. Svendborg Havn er kendt for skibsværfter, rederier og 

store fabrikker. Gennem generationer har havnen været byens bankende hjerte og store ar-
bejdsplads. I dag er havnen under transformation, og borgerne er optaget af havnens udvikling 
og ønsker sig også frem over en havn, der summer af et mangfoldigt liv. 

Svendborg Byråd vedtog i 2014 en udviklingsplan for Fremtidens Havn, som danner ramme for 
havnens omdannelse og udvikling. Med udviklingsplanen skal havnen udvikles som en åben og 
bæredygtig bydel med rod i den maritime arv. Beslutningerne om Fremtidens Havn er sket med 
størst mulige åbenhed, inddragelse og politisk opbakning. Svendborg Kommune står derfor på 
et solidt fundament for nye initiativer og investeringer.  

Den Blå Kant er et af de delprojekter, der udspringer af arbejdet med at realisere beslutnin-
gerne i udviklingsplanen. Visionen for Den Blå Kant er, at havnen i fremtiden skal invitere og in-
spirere byens borgere og besøgende til fysisk udfoldelse, fordybelse og kreative aktiviteter i det 

offentlige rum. Byrummene langs havnen skal være hele byens friareal, som forbinder på langs 

og skaber kontakt på tværs op mod bymidten via smøger og stiforbindelser. Den Blå Kant skal 
samtidig udnytte de meget forskellige delområder i havnen til at skabe variation i aktiviteter og 
oplevelser.  

Svendborg Kommune er i gang med en finansieringsplan for realisering af den samlede helheds-
plan. Foreløbig er der afsat omkring 24 mio. DKK til helhedsplanen inkl. rådgiverhonorar til rea-
lisering af første etape. 
 
Det er Svendborg Kommunes hensigt, at den endelige vinder tildeles en rådgiveropgave med at 

projektere den første etape af helhedsplanen. Hvad første etape indeholder, afhænger af kon-
kurrenceforslagene.  Vinderen kan ikke rejse noget krav, såfremt hensigten af den ene eller an-
den årsag ikke realiseres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2 af 2 
 

 

 

 

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger 
 
lll.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere  
 
8. Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen (end de, der delta-

ger i ansøgerens totalrådgivningsteam eller konsortium), skal ansøgningen indeholde oplysninger 
om de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet, som anført i 2), 3) og 5), lige-
som ansøgeren skal godtgøre, at de råder over de ressourcer, der er nødvendige for projektets 
udførelse.  
Dette kan f.eks. ske ved erklæring eller dokumentation for tilsagn.  

Det er en ubetinget forudsætning for et ansøgende konsortium, at de væsentligste deltagere i det 
konsortium (den gruppe), der til sin tid får tildelt opgaven i totalrådgivning, påtager sig direkte, 

ubegrænset og solidarisk hæftelse for totalrådgivningsaftalens opfyldelse og udpeger en fælles 
befuldmægtiget overfor den ordregivende myndighed (konkurrenceudskriveren).  
Desuden skal ansøgningen indeholde en organisationsplan, der beskriver, hvilken juridisk enhed 
kontrakten indgås med, og ved konsortier skal den indeholde rollefordelingen mellem deltagerne 
i konsortiet.  
I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres og/eller konsulen-

ters/samarbejdspartneres økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, 
skal ansøgningen vedlægges dokumentation for, at underrådgiveren mv. stiller sine økonomiske 
eller tekniske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.  
De - i kriterier for udvælgelse, pkt. 1-7 - krævede oplysninger skal desuden vedlægges for så-
danne underrådgivere mv.’s vedkommende.  
 
9. Hovedrådgiveren i de prækvalificerede teams vil blive afkrævet at aflevere en serviceattest fra 

Erhvervsstyrelsen samtidig med indleveringen af deres konkurrenceforslag.  

 

 

 

DEL VI: Supplerende oplysninger 

 

VI.3) Yderligere oplysninger 

 

Svendborg Kommunes arbejdsklausul og bestemmelser for leverandørernes samfunds-

ansvar (CSR) er gældende ved levering af rådgiverydelsen. 
 


