PRÆKVALIFIKATION
PARALLELOPDRAG OM
UDVIKLING AF HEDELAND NATURPARK
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INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION
Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune indbyder i samarbejde med
I/S Hedeland og Realdania tre kreative teams til at deltage i et parallelopdrag
om udvikling af Hedeland Naturpark.
Parallelopdrag
Greve, Roskilde og Høje-Taastrup
Kommune har i samarbejde med I/S
Hedeland og Realdania besluttet at
gennemføre et parallelopdrag for at få
nye idéer og kreative input til udvikling
af Hedeland Naturpark (i det følgende
omtalt Hedeland).
Hedeland er et fantastisk natur- og
friluftsområde, der har udviklet sig
over 40 år, men som nu har brug for
en fornyet strategi for den videre udvikling.
I parallelopdraget skal de tre teams
uafhængigt af hinanden udarbejde
hver deres projektbesvarelse. I projektets første fase vil de tre teams
mødes på en besigtigelsestur og en
borgerworkshop. Herefter vil de arbejde som individuelle teams. Der vil i
forløbet yderligere være en midtvejsfremlæggelse og en præsentation af
det færdige afleverede projekt.
Processen tager afsæt i en foranalyse
og vision for Hedeland. Opgaven vil
kræve løsninger og idéer inden for

Hedelands fysik, formidling og forretningspotentialer. Vinkler der også skal
afspejle sig i sammensætning og kvalifikationer hos de ansøgende teams.
Det er afgørende, at løsninger og idéer
er visionære og samtidig realistiske.

Prækvalifikation
På baggrund af besvarelserne af
denne invitation udvælger den administrative styregruppe bestående
af: Greve, Roskilde og Høje-Taastrup
Kommune, I/S Hedeland og Realdania
tre tværfaglige teams, der skal deltage
i parallelopdraget.

Vision Hedeland 2030
Hedeland er allerede i dag et værdifuldt naturområde og rekreativt landskab. Men det er visionen, at Hedeland
inden år 2030 skal opleves som:
• ét samlet område med en synlig
og stærk fortælling
• en væsentlig årsag til at borgere
bosætter sig på egnen
• et område der forener natur, kultur, aktiviteter og oplevelser - både
med højt tempo og stille steder.
• et område i forandring og i en udvikling der tager afsæt i stedet og
altid med kvaliteten i top
• et område der byder alle indenfor,
giver livskvalitet, og som man vender tilbage til igen og igen
• et område der er økonomisk
bæredygtigt.

Alle teams der ansøger om prækvalifikation skal dokumentere deres:
• Tværfaglige kompetencer og
fagligheder inden for de tre hovedtemaer - fysik, formidling og forretningspotentialer. Primært landskabsarkitektur, natur, friluftsliv,
formidling og visuel identitet samt
økonomi og forretningsmodeller.
Men også gerne inden for kunst,
kultur, idræt, destinationsudvikling og turisme samt erfaringer
med samarbejde med frivillige og
foreninger.
• Personlige faglige kvalifikationer
dokumenteret med korte nøgleCV’er på de personer der vil være
hovedkræfterne på projektet.
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Referencer. Hvert team udvælger
tre-fem referencer, der viser erfaringer fra tilsvarende projekter i
skala og indhold. Referencerne må
max. være 5 år gamle.
Refleksioner til opgaveløsningen,
herunder et kreativt oplæg til,
hvordan teamet tænker opgaven
grebet an og løst gennem parallelopdraget. Max. 1 A4 side.
Økonomi, hvert team skal vedlægge hovedrådgiverens senest
foreliggende regnskab.

Udvælgelseskriterierne vil være:
De tre teams vil blive udvalgt på baggrund af deres tværfaglige kompetencer, faglige kvalifikationer, erfaringer,
referencer og idéer til opgaveløsningen samt virksomhedens økonomi
dokumenteret ved senest foreliggende
regnskab.
Ansøgningsfrist
Ønske om prækvalifikation skal være
sekretariatet i hænde senest den
07.11.2016 kl. 12.00.

Materialet må maksimalt bestå af 4 A4
sider, eksklusiv referencer og regnskab. Materialet må maksimalt fylde
20 MB. Ansøgningsmaterialet skal
sendes som en Pdf-fil på mail:
udviklinghedeland@htk.dk. Skriv
”parallelopdrag” i emnefeltet.
Materialet skal også sendes i papirudgave i fire eksemplarer til:
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
Att.: ”Byrådscentret - Parallelopdrag
Hedeland”

res med 350.000 dkk inklusiv moms til
hver af de tre udvalgte teams. Betaling
af vederlag er betinget af et afleveret
produkt, som på fyldestgørende måde
besvarer programmet. Der gives ikke
refusion af rejseudgifter og materialer.

Proces og tidsplan
Tidsplanen er overordnet:
• 07.10.2016 - Annoncering af
prækvalifikation
• 07.11.2016 - Ansøgningsfrist for
prækvalifikation kl. 12.00
• Ultimo november - Udvælgelse af
parallelopdragets tre teams
• 01.12.2016 - 01.03.2017 - Parallelopdrag

Det team som dommerkomitéen
finder mest egnet vil efter parallelopdragets afslutning kunne komme i
betragtning til at udarbejde en udviklingsplan for Hedeland.

Vederlag parallelopdrag
Deltagelse i parallelopdraget honore-

Sekretariat
Til gennemførelse af prækvalifikation
bistår virksomheden Planværkstedet
de tre kommuner og I/S Hedeland.
Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende prækvalifikation skal rettes skriftligt til mail:
udviklinghedeland@htk.dk. Skriv
”parallelopdrag” i emnefeltet. Fristen for at stille spørgsmål er den 24.
oktober 2016. Alle henvendelser vil
blive besvaret løbende til alle hold, dog
senest den 31. oktober 2016. Spørgsmålene bliver besvaret skriftligt, og
vil blive videreformidlet på www.htk.
dk/udviklinghedeland. Ønsker I at
blive adviseret på mail, når der er nye
supplerende oplysninger på hjemmesiden, bedes I sende en mail herom til
udviklinghedeland@htk.dk.

Dommerkomité
I parallelopdraget vil en dommerkomité bestående af borgmestrene fra
de tre kommuner, formand og næstformand for I/S Hedelands bestyrelse,
Realdania og to udvalgte fagdommere
bedømme de indkomne forslag.

Læs mere om Hedeland
Yderligere materiale er tilgængeligt
på www.htk.dk/udviklinghedeland,
herunder:
• Program Hedeland
• Vision Hedeland
• Foranalyse for Hedeland
• Hedeland Strukturplan fra 1979
• Hedeland 25 år, jubilæumsskrift
• Opsamling fra dialogmøde

Høje-Taastrup Kommune

Roskilde Kommune

Vederlag for Udviklingsplan
Vederlaget vil være 450.000 dkk
inklusiv moms, til det team der skal
udarbejde en ny udviklingsplan for
Hedeland. Udviklingsplanen skal gennemføres i perioden 1. april til 30. juni
2017.

Hedeland ligger i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune. Hedelands placering
er vist på kortet med grønt.
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Greve Kommune

Parallelopdrag om Hedeland Naturpark
Formålet med parallelopdraget er at indsamle idéer, strategier og løsningsforslag til at realisere Vision Hedeland og få en
række kreative og inspirerende input, som kan ligge til grund
for en ny udviklingsplan for Hedeland.
Hedeland er et 1.000 hektar stort naturområde beliggende i
Greve, Roskilde og Høje- Taastrup Kommune. Et kuperet og
dramatisk kulturlandskab skabt af omfattende råstofindvinding. Området omfatter ca. 1.000 hektar. Herudover er der
udpeget ca. 500 hektar interesseområde, hvor det er ønsket at
Hedeland kan udvides.
Siden 1979 er graveområdet Hedeland blevet efterbehandlet
og udviklet til et attraktivt rekreativt landskab.
Hedeland indeholder markante elementer som amfiteater,
alpin skibakke, vinterrasser og et omfattende stisystem og
mange aktivitetsmuligheder. Hedeland er også et naturområde
med stor biologiske værdi.
Det er et område der lige fra sin begyndelse har haft et mål
om at blive et stort attraktivt men også anderledes og overraskende landskab med muligheder for en varieret anvendelse.
Og det er Hedeland i dag.
Hedeland er ejet af de tre kommuner Greve, Roskilde og HøjeTaastrup gennem Interessentskabet I/S Hedeland, der har til
opgave at planlægge og drive området.
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