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Formål 
EnergiFonden Skive har gennem de sidste 2 år arbejdet på at skabe en samarbejdsplatform omkring 
GreenLab Skive og på at tiltrække kommercielle aktørers opbakning til projektet. Det er i et stort omfang 
lykkedes, og GreenLab Skive er nu nået til et sted i udviklingen, hvor anlægningen af indtil videre 3 
virksomheder i området skal påbegyndes, hvorfor der er behov for et fælles designkodeks for at skabe en 
stærk samlet formidling af området og GreenLab Skive for dermed at fortsætte den positive udvikling.  

Vi ønsker at få udviklet et fælles designkodeks for byggeri og anlæg i GreenLab Skive. 

Det nye fælles designkodeks, skal sikre en stærk visuel sammenhæng mellem de byggerier og anlæg, som 
etablerer sig GreenLab Skive området og skal gælde for både bygninger, infrastruktur og 
landskabsanlægning. Det fælles designkodeks skal styrke områdets identitet og den overordnede vision. 
Kodekset skal ligeledes kunne rumme de enkelte aktører i GreenLab Skive, uden af de dermed mister deres 
særegne identitet. Området for Greenlab Skive skal ses som et sammenhængende hele og ligeledes opleves 
sådan. 

Derfor ønsker vi et tilbud på udviklingen og leveringen af et fælles designkodeks for byggeri og anlæg i 
GreenLab Skive. Tilbuddet skal leveres 29. januar 2018 kl. 12:00 og deadline for leverancerne er 16. marts 
2018. 

Baggrund 
Udbuddet på GreenLab Skive fælles designkodeks sker på baggrund af en bevilling fra Erhvervsstyrelsen 
under ”’Målrettet Erhvervsindsats”.  

Energifonden Skive har samlet en gruppe af både lokale, nationale og internationale virksomheder omkring 
sig, der gennem de sidste år har arbejdet målrettet på at udvikle den energi- og ressourcesymbiose, der skal 
fungere som en katalysator for vækst og forretning. 

Behovet for et fælles designkodeks for byggeri og anlæg i GreenLab Skive udspringer primært af: 

▪ GreenLab Skives behov for formidling af området som helhed samt med respekt for de enkelte 
aktørers selvstændige identitet 

▪ GreenLab Skives kompleksitet ift. aktører 
▪ GreenLab Skives udviklingsstadie og potentiale 
▪ GreenLab Skives tekniske kompleksitet. 

Leverancerne 
Vi ønsker, at tilbuddet skal indeholde følgende: 

▪ Udvikling og leverance designkoncept og designmanual 
▪ Udvikling og leverance af illustrerende skitser, overordnet plan og snit i egnet målestok 
▪ Det fælles designkodeks skal leveres i et projekthæfte samt i en digital form på dels dansk og 

engelsk. 
 

Tilbuddet 
Vi ønsker, at tilbuddet har en max længde på 10 sider, og at det som minimum adresserer følgende: 

▪ Forståelse af opgaven 
▪ Forståelse af GreenLab Skive 
▪ Procesbeskrivelse for udvikling af et fælles designkodeks for byggeri og anlæg i GreenLab Skive, 

herunder i forhold til tidsplanen 
▪ Metode til udvikling 
▪ Cases eller referencer 
▪ Beskrivelse af team og kompetencer, som der bydes ind med 
▪ Økonomi. 

 

Derudover har vi ingen formkrav for tilbuddet. 
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Vurderingskriterier 
Vores vurdering af tilbuddene vil være en samlet, overordnet vurdering, der vil dog være et særligt fokus på 
proces og metode ift. leverancerne samt pris.  

Succeskriterier 
Opgaven med at skabe et fælles designkodeks for byggeri og anlæg i GreenLab Skive er løst med succes, når 
GreenLab Skive har et stærkt genkendeligt udtryk, et praktisk håndterbart designkoncept, der rummer 
visionen for GreenLab Skive, og en designmanual som umiddelbart kan implementeres i de byggerier og 
anlæg, som der står for at påbegyndes i første halvår af 2018.    
 
Det er også et målepunkt, at vi i hverdagen får et smidigt redskab, som vi nemt omsætter i samarbejde med 
de virksomheder, der nu og fremover vil etablere sig i GreenLab Skive, således at den strategiske formidling 
og forståelse af GreenLab Skive står stærkest muligt.  

  
Budget  
Der er en samlet økonomisk ramme for opgaven på kr. 500.000. 
 
Den økonomiske ramme skal kunne rumme leverancerne. 
 
Det skal fremgå tydeligt, hvad der er inkluderet i tilbuddet. 

  
Proces og tidsplan 
Tidsplanen for tilbudsprocessen er som følger: 

▪ 15. jan. 2018: Skriftligt udbudsmateriale offentliggjort via udbud.dk 
▪ 29. jan. 2018: Deadline for skriftligt tilbud 
▪ 1. feb. 2018: Beslutningsdato 
▪ 2. feb. 2018: Besked til tilbudsgivere. 

 
Tidsplanen for leveranceprocessener som følger: 

▪ 8. feb. 2018: Dato for kontrakt 
▪ 8. feb. 2018:  Opstartsmøde 
▪ 16. marts 2018: Leverancedato. 

 
 
Bilag 

• GreenLab Skive website 
• Rammelokalplan for GreenLab Skive – rammelokalplan 272 

 
 
Yderligere spørgsmål rettes til: Thea Lyng Thomsen, Udviklingskonsulent på tlf. 27 16 95 64 eller 
thlt@greenlabskive.dk 
 
Tilbud sendes til Thea Lyng Thomsen på thlt@greenlabskive.dk senest fredag den 29. januar kl. 12:00. 

http://www.greenlabskive.dk/
https://www.skive.dk/media/14226/lp-272-compressed.pdf
mailto:thlt@greenlabskive.dk

