
BilaG 2

ekSempler på BeSkrivelSe af opGaven

EKSEmPEL 1

opGaven – totalrådGivninG

Eksempel på en bedste praksis formulering af kontraktens indhold ved et udbud af 
totalrådgivning af forslag og projektering af havnearealer – tekst i udbudsbekendtgø-
relsen pkt. II.1.5:
Dette udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med havnearealer i /by/. 
I hovedtræk indeholder totalrådgivningsopgaven:

• Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for området

• Udarbejdelse af hovedprojekt samt udbud og tilsyn. Hovedprojekt indeholder
projektering af overflader/materialer, byinventar, beplantning, belysning, belæg-
ninger og afvanding mv., samt udarbejdelse af udbudsmateriale og tilsyn med
udførelsen

• Udarbejdelse af hovedprojekt samt udbud og tilsyn med anlæggelse af Havne-
promenaden

• Koordinering af aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af de planlagte
byggerier i området samtidig med anlæggelse af pladsbelægninger

• Koordinering af ledningsfremføring til de planlagte byggerier samt omlægning
af ledninger

• Teknisk rådgivning ifm. fælles privat fælles spildevandsanlæg for området

• Rådgivning, analyser, ansøgninger og vurderinger i forbindelse med jord- og
grundvandsforurening

• Facilitere workshops for områdets interessenter på baggrund af interessentanalyse

• Opgaven afregnes som regningsarbejde

De aktuelle arealer kan ses på udbyders køberprofil på www.udbyderlink.dk
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ekSempler på BeSkrivelSe af opGaven

EKSEmPEL 2

opGaven – projektkonkurrence
Eksempel på en bedste praksis formulering af opgaven ved en projektkonkurrence om nybygning til XX Hospital.

I 2007 udarbejdede Region XX en hospitals- og psykiatriplan, som skulle nytænke Regionens sundhedsvæsen som 
det første skridt på vejen mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.
Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler. Formålet er at styrke den faglige 
kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling.

XX Hospital er i dag et af Region XXs områdehospitaler. 

Hospitals- og psykiatriplanen XX betyder øget aktivitet for XX Hospital og dermed et behov for en fysisk udvidelse. 
Udvidelsen sker ved både nybyggeri og ombygning.

Nybygningen forventes at være på 30.000 m2 med en samlet anlægssum på ca. 900 mio. DKK 

Nybyggeriet skal rumme følgende funktioner:

• Akutmodtagelsen

• Børneafdelingen (sengeafsnit, ambulatorium og neonatal)

• Kardiologi (sengeafsnit og ambulatorium)

• Obstetrik (sengeafsnit)

• Fælles faciliteter, herunder kontorer og indgangs- og forbindelsespartier

• Parkeringspladser

For at sikre en ensartet høj kvalitet i de kommende byggerier i Region XX har Regionsrådet vedtaget en række 
kvalitetskrav og overordnede målsætninger for nybyggeri:

• Optimering i forhold til anvendelsen

• Arealernes fleksibilitet

• Høj kvalitet i udførelse

• Lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter

• Bæredygtighed, fokus på ressource- og energiforbrug

• æstetik, arkitektur og kunst, som understøtter formålet

Nærværende opgave er todelt og består dels af rådgivning vedrørende udarbejdelse og delvis realisering af en hel-
hedsplan (indeholdende nybyggeriets forhold til og sammenhæng med det eksisterende byggeri samt anvisning 
af muligheder for fremtidige udbygninger) og dels af rådgivning i forbindelse med design, projektering og udfø-
relse af nybyggeriet. Projektkonkurrencen gennemføres som en tofaset konkurrence, hvor fase 1 er nærværende 
projektkonkurrence og fase 2 er udbud med forhandling blandt de 1-3 vindere af projektkonkurrencen.
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