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Baggrund for opgaven

Herning Kommune invester løbende i Herning Bymidte, blandt andet i nye gågader, ny
Banegårdsplads, nye p-huse, nyt bibliotek og arbejder med planer for sygehusområdet der
bliver rømmet om få år, som også ligger bymidten.
Samtidig er der en meget positiv udvikling i private byggerier, restaurationer og forretninger i
Herning bymidte. Det er et stort ønske fra borgere, erhvervsliv og byens gæster i øvrigt, at
Herning Bymidte skal være mødestedet, både i forbindelse med byens arrangementer og i
hverdagen.
Der er over en årrække afsat betydelige beløb til, at skabe mere byliv og flere spændende
byrum, bl.a. som en udløber af borgerønsker fra bylivsvisionen Herning C i 2014. Herning Cprojekter handler primært om, at skabe mulighed for mere leg, kunst, ly & læ, grønt i
øjenhøjde og vand i Herning bymidte. Der er udført og igangsat flere projekter, der alle har til
formål at opfylde visionerne fra Herning C processen, og skabe nye formelle og uformelle
opholdssteder og rammer for bylivet.
Herning Cityforening og Herning Kommune samarbejder meget tæt om disse projekter og der
er et fælles ønske om, at der kan placeres og etableres mindre legepladser for børnefamilier i
bymidten. Sammen har Cityforeningen og Herning Kommune afsat et samlet budget på 1 mio.
kr. til etablering af legeområder i Herning bymidte.
I dette fælles projekt er Herning Kommune formelt bygherre og ordregiver på projektet.
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Legepladsen

Det er ønske om, at legepladserne, udover at være pædagogisk udfordrende for børnene, også
kan blive samlings -og mødesteder i bymidten og dermed medvirke til, at skabe mere byliv i
de områder hvor de placeres.
Det har i arbejdet med programmering af legepladserne været vigtigt, at de placeres på
centrale steder i Herning bymidte. Placeringerne er i Bryggergade, som er en lille sidegade til
Bredgade (hovedgågaden) og på Torvet.
Det vigtigt for Herning Kommune og Cityforeningen, at tilbudsgiver tilstræber at levere
løsningsforslag på begge placeringer, således at forslagene supplerer hinanden, pædagogisk,
tematisk og designmæssigt. Leveres et tilbud som ikke medtager løsninger på begge
placeringer, medtages tilbuddet ikke i bedømmelsen.
Tilbudsgiver skal være særlig opmærksom på, at legepladserne skal etableres i et urbant miljø
som stiller særlige krav til designets robusthed og tidløshed, herunder at materialer og farver
er afstemt med det omgivende bymiljø, og at udstyret leveres i gode og gedigne materialer
som naturligt kan indgå og genfindes i en tæt bymæssighed.
Legepladserne skal være attraktive og indeholde spændende og nyskabende udfordringer med
flere forskellige funktioner. Det er vigtigt, at der ikke indarbejdes elementer med støj som eks.
musiklegeplads e.l. og, at der er valgt elementer og materialer der medfører minimalt støj fra
brugen af elementerne. Det er et krav, at belægningen udføres som helstøbt gummi eller
tilsvarende faldunderlag med gode faldegenskaber og lave driftsomkostninger.

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til, at fremkomme med et eller flere temaer for
legepladsernes udformning og indhold, både i forhold til pædagogiske udfordringer som i
designet.
Derudover skal legepladsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

placeres på Torvet, ca. xx m² med en placering som angivet i bilaget
placeres i Bryggergade, ca. xx m² som angivet i bilaget
have udfordrende legeelementer for børn i alderen 2-10 år
kunne aktivere flest mulige børn samtidig
være attraktiv og moderne
byde på noget særligt
invitere til både kortere og længere ophold
tilpasses omgivelserne og bymiljøet
være robust, høj grad af hærværkssikkerhed med lave driftsudgifter
have garanti på min. 10 år

Tilbuddet skal ikke indeholde:
•
•
3

aktiviteter med indbygget støj (eks. musiklegeplads e.l.)
opholdsbænke, plantekummer osv. som evt. er bygherreleverance

Placeringen på Torvet

Torvet er etableret i 1996 og bliver brugt til at afholde byens små og store arrangementer.
Legepladsen udlægges i et område nordøst på Torvet, hvor det ikke påvirker afholdelsen af de
store arrangementer. Der er få eller ingen rør og ledninger i jorden i dette område, men pkælder, hvor der skal tages højde for membran og evt. fundamenters dimensioner, samt rør
og ledninger. Afstanden fra overkant p-dæk til overkant belægning af legepladsen skønnes til
at være ca. 60 cm. Midtconsult arbejder med at finde tegninger. Kontrolmål og prøvehuller
skal foretages inden montage. Membranen må IKKE gennembrydes.
Byrådet har afsat økonomiske midler til en opdatering af Torvet, der handler om at optimere
indretningen og tilføre mere grønt og opholdsmuligheder. Forskønnelsen er ikke en del af
denne opgave, men kommer efterfølgende. Placering af bænke, beplantningsbede mv. på
Torvet, tilpasses efterfølgende til legepladsen.
Der er samtidigt et stort ønske om, at renovere og nytænke belysningen på Torvet. Dette er
heller ikke en del af opgaven og belysningsprojektet tilpasses efterfølgende legepladsen og
forskønnelsesprojektet for Torvet.
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Placeringen i Bryggergade

Det er et ønske om, at der i projektet etableres en legeplads i Bryggergade, i inventarzonen
som angivet i bilaget.
I Bryggergade etableres i forbindelse med den igangværende gågaderenovering et
vandelement i gadens vestside, samt opholdselementer i gadens østside. Der skal umiddelbart
syd for legeområdet være mulighed for at der kan etableres udeservering eller vareudstilling.
Bænkene som er en del af gadeinventaret, kan indgå som f.eks. forældre opholds- og
venteområde.

Det er op til tilbudsgiver i øvrigt, at udforme og disponere over det afsatte område i
Bryggergade, idet det er et krav, at der leveres et forslag, som en del af det samlede forslag
og den samlede tilbudte økonomi, jfr. tilbudslisten.
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Tidsplan

Tilbudsperiode: xx. februar – xx. marts 2017
Bedømmelse og tildeling af opgaven: xx. marts – ca. d. 1. april 2017
Opstartsmøde: ca. uge 14
Aflevering og indvielse: uge 30
Leverandøren skal løbende orientere bygherren om stade samt tidsplan ved byggemøder.
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Byggeplads

Der afholdes flere arrangementer på Torvet i forår/sommer 2017, bl.a. et stort internationalt
arrangement d. 10/6. Der skal tages højde for, at byggepladsen ser ordentlig ud og at der ikke
arbejdes denne dag (lørdag).
Der skal tages hensyn til alle typer arrangementer og der skal medregnes tid og evt. økonomi
til koordinering med disse arrangementer.
Der ønskes opstillet byggepladshegn omkring legepladsen, min. 2 m højt, med mulighed for, at
reklamere med bannere o.l. med relation til de forskellige arrangementer.
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Levering

Tilbuddet skal indeholde arbejdsløn til projektudvikling, korrespondance med bygherre,
udgifter til transport, materialer, anlægsarbejde inkl. rydning og montage.
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Økonomi

Leverandøren har ansvaret for, at overholde tilbudsprisen. Evt. uforudsete udgifter i
forbindelse med projektudvikling eller anlægsarbejde kan ikke viderefaktureres uden
underskrevet aftale med ordregiver.
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Garanti

Det tilbudte skal som minimum leveres med 10 års garanti. Længere garanti vil blive vægtet
positivt. Leverandøren skal fremsende garantivilkår og produktdata på anvendte materialer.
10 Vedligehold
Der skal indsendes en vedligeholdelsesmanual som klart beskriver fornødent vedligehold i
garantiperioden. Denne skal desuden angive de forventede udgifter hertil.

11 Bilag
•
•
•
•

Koteplan i dwg og pdf for Torvet og Bryggergade
Billeder af Torvet og Bryggergade
Kortbilag med anvisning af områder
Tilbudsliste

