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1.  KOMMENDE UDVIKLING

Aarhus Kommune har udarbejdet en udviklingsplan 
for Godsbanearealerne, som beskriver visionerne 
for området og fastlægger de overordnede fysiske 
rammer for udviklingen. Udviklingsplanen skal sikre 
en helhedsorienteret byudvikling, hvor den frem-
tidige fysiske planlægning sammentænkes med de 
eksisterende aktører og interessenter på Godsba-
nearealerne.

Godsbanearealerne skal skabe rammen om er-
hverv, byliv, kreativitet, kultur, liveability og mang-
foldighed. Parallelt med udviklingsplanen har Aar-
hus Kommune udarbejdet et kvalitetsprogram for 
Godsbanearealerne. Kvalitetsprogrammet fastlæg-
ger principperne for Godsbanearealernes fysiske 
rammer herunder byrum, materialer, urbant inven-
tar og belysning mv.

Tilbudsgiver forudsættes at respektere ”Udviklings-
planen” og ”Kvalitetsprogrammet” for Godsbanea-
realerne. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1044. 
På ejendommen skal opføres maks. 3.500 etm. til 
blandet bolig - og erhvervsformål. Ud mod Ny Gods-
banegade skal der sikres åbne faciliteter i stueeta-
gen, som virker imødekommende ved indgangen 

til godsbanearealerne, fx værksteder, iværksætteri, 
mikroshops, kreative frirum og udstilling for kunst-
nere og designere, fællesarealer for beboere og 
brugere, café eller lign. 

Byggeriet skal have stærke arkitektoniske kvaliteter 
herunder arkitektoniske greb, der bryder facaden fx 
i form af facadeforskydninger, variation i materiale-
valg ell. lign. samt en identitet, som spiller sammen 
med nabobebyggelsen og understøtter det kreative 
kvarters ånd. Arkitekturen skal tillige have fokus på 
at sikre begrønning og inddragelse af opholdsarea-
ler på tagflader. Projektet skal sikre samtegning af 
kantzoner i forbindelse med landskabsbearbejdnin-
gen, således at matrikulære skel udviskes.  

Der er et fælles gårdrum, som skal fungere som 
opholdsareal for alle beboere og brugere i bebyg-
gelsen omfattet af lokalplan 1044. Gårdrummet er 
i vidt omfang anlagt af Æggepakkeriet i forbindelse 
med dette byggeri, hvorfor køber alene skal færdig-
gøre i forbindelse med opførelse af nybyggeri på 
Ejendommen. 

På Godsbanearealerne er der som led i realisering 
af ”Udviklingsplanen” og sikring af byliv i området 
lavet et ”Bydelskontor” med repræsentanter for 

områdets beboere og brugere. Køber er forpligtet 
til at indgå i dialog med ”Bydelskontoret” om det 
kommende byggeris interaktion med områdets bru-
gere og beboere - og byliv.

Køber skal etablere parkeringspladser i henhold 
til Aarhus Kommunes retningslinjer for anlæg af 
parkeringsarealer. Parkering skal ske i fælles parke-
ringshuse på godsbanearealerne. Aarhus Kommune 
forestår opførelse af parkeringshusene. Køber skal 
betale 175.000 kr. ekskl. moms pr. parkeringsplads. 
Indtil parkeringspladserne er opført i parkerings-
hus, anviser Aarhus Kommune parkeringspladser 
på terræn. 
Ejendommen udbydes til salg i henhold til lov om 
kommunernes styrelse, § 68, og bekendtgørelse nr. 
799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved 
salg af kommunens henholdsvis regionens faste 
ejendomme samt i overensstemmelse med de vil-
kår, der er fastlagt i udbudsmaterialet med tilhøren-
de bilag.

Udbud sker med forbehold for Aarhus Byråds god-
kendelse. 

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at afvise 
alle indkomne tilbud.
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BYDELSKONTORET (BDK)

LIDL - ARKITEKT: LINK ARKITEKTUR

ÆGGEPAKKERIET - ARKITEKT: SLETH

VISUALISERING AF ARKITEKTSKOLEN: VARGO NIELSEN PALLE OG ADEPT

KULTURPRODUKTIONSCENTER
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Udbudsmaterialet består af den betingede købsaf-
tale med følgende bilag: 

• Udbudsbetingelser af maj 2019
• Udviklingsplan for Godsbanearealerne
• Kvalitetsprogram for Godsbanearealerne
• Købers tilbud af […]
• Tekniske specifikationer med følgende bilag:
• Orienterende geoteknisk rapport af september 

2017
• Vurdering af jordforureningsforhold af 4. no-

vember 2016
• Udtalelse fra Moesgård Museum - Arkæolo-

gisk-arkivalsk kontrol af 
• Arkæologisk vurdering fra Moesgård Museum 

af 31. oktober 2016
• Støjredegørelse af 27. september 2017
• Erklæring om servitutter i Statsbanernes for-

pligtigelsesprotokol af 22. juni 2015
• Deklaration om DSB Ejendomsudvikling A/S’, 

DSB’s og Banedanmarks rettigheder
• Deklaration om forbud mod videresalg i ube-

bygget stand og byggepligt
• Vedtægter for Grundejerforening for Godsba-

nearealene - rammeprincipper
• Vedtægter for Parkeringslauget for den nordli-

ge del af Godsbanearealene
• Udkast til vedtægter for Regnvandslaug for 

Godsbanearealene.

Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes i 
overensstemmelse med de stillede krav, er det mu-
ligt at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmateria-
let. Aarhus Kommune opfordrer tilbudsgiverne til at 
stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der er 
forhold eller krav, der efter tilbudsgivers opfattelse 
synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller 
beskrevet på ufuldstændig vis.

Sådanne spørgsmål sendes skriftligt pr. e-mail til 
Camilla Gade Birkeholm, cagb@aarhus.dk. 

Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give 
anledning til en konkret tydeliggørelse, justering 
eller supplering af udbudsmaterialet, vil der blive 
orienteret herom ved besvarelsen af de stillede 
spørgsmål. Spørgsmål og svar vil, i det omfang det 
vurderes at være relevant, blive offentliggjort på 
Aarhus Kommunes hjemmeside www.godsbanea-
realerne.dk i anonymiseret form. 

Besvarelse af spørgsmål vil ske pr. mail til den af til-
budsgiver oplyste e-mailadresse.

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at foretage 
mindre væsentlige korrektioner til udbudsmateria-
let, såfremt Aarhus Kommune bliver opmærksom 
på fejl eller udeladelser. Eventuelle rettelser til ud-
budsmaterialet vil blive offentliggjort ved rettelses-
blade indlagt på kommunens hjemmeside www.
godsbanearealerne.dk

Tilbudsgiverne opfordres til løbende at holde sig 
orienteret om eventuelle offentliggjorte rettelser. 

2.  UDBUDSMATERIALET SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET RETTELSER TIL UDBUDSMATERIALET
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3.  AFLEVERING AF TILBUD 4.  TILBUDDETS UDFORMNING 5.  OPLYSNING OM TILBUDSGIVER 
OG PROJEKTORGANISATION 

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest 
den 7. august 2019, kl. 12.00. 

Tilbuddet skal sendes ved anbefalet brev eller afle-
veres personligt til Aarhus Kommune, Teknik og Mil-
jø, Arealudvikling, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand, att. Camilla Gade Birkeholm. 

Kuverten indeholdende det skriftlige tilbud skal 
være lukket og mærket: ”Udbud - Godsbanearea-
lerne”. 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nær-
værende udbudsbetingelser. Med henblik på at 
opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og 
dermed for vurderingen af de indkomne tilbud 
(sammenlignelighed i tilbuddene), bedes tilbudde-
ne følge nedennævnte disposition i pkt. 5-8.

Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbuds-
givers navn, CPR-nr./CVR-nr., adresse, telefonnum-
mer, e-mailadresse samt kontaktpersoner. 

Afgives tilbuddet af flere virksomheder i forening, 
skal tilbuddet indeholde tilsvarende oplysninger 
for hver af disse samt oplysninger om den enkelte 
virksomheds rolle i samarbejdet. Tilbuddet skal des-
uden indeholde oplysning om, hvorvidt virksomhe-
derne hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser, 
samt hvem der har fuldmagt til at varetage kontak-
ten til Aarhus Kommune. Endelig skal det angives 
i tilbuddet hvilken juridisk person/selskab/enhed, 
der endeligt hæfter for opfyldelse af købsaftalen 
over for Aarhus Kommune.

Det skal fremgå af tilbuddet, om den endelige aftale 
forventes indgået med et konsortium med enkelte 
eller en enkelt deltager heri eller med et selskab 
med begrænset hæftelse.

En virksomhed kan kun deltage i ét konsortium. 
Hvis tilbudsgiver er et selskab med begrænset hæf-
telse, skal selskabsdeltagerne samt egenkapitalens 
størrelse som minimum angives.
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6.  TILBUDSGIVERS ØKONOMISKE 
FORMÅEN

7.  REDEGØRELSE FOR TILBUDSGIV-
ERS BYGGERI

8.  PRIS

Tilbudsgiver skal dokumentere en tilstrækkelig fi-
nansiel styrke til dels at kunne betale Aarhus Kom-
mune købesummen, herunder stille sikkerhed i 
overensstemmelse med den betingede købsaftales 
bestemmelser herom. Dokumentation kan ske ved 
fremlæggelse af seneste regnskab eller økonomiske 
nøgletal for tilbudsgiver. 

Aarhus Kommune ønsker at se tilbudsgivers bud på 
en kommende bebyggelse på Ejendommen.

Redegørelsen skal som minimum indeholde følgen-
de:

• Redegørelse, illustrationer og/eller skitser, der 
viser byggeriets arkitektur, proportionering, 
detaljer, materialer, volumen 

• Redegørelse for landskabsbearbejdning og 
sammenspil med nabobebyggelsen

• Redegørelse for projektets interaktion med by-
delen

• Redegørelse for byggeriets funktioner, herun-
der variationen i boligstørrelser

• Redegørelse for hvordan tilbudsgiver vil hånd-
tere cykelparkering, på ejendommen

• Tidsplan for det kommende byggeri 

Der skal afgives en pris på køb af ejendommen. Den 
tilbudte pris skal udgøre et fast beløb og afgives 
på udbudsmaterialets tilbudsblanket. Tilbudspri-
sen skal være angivet i danske kroner (DKK) ekskl. 
moms.
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Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 6 
måneder fra tilbudsafgivelsen. 

Tilbudsgiverne modtager intet vederlag i forbindel-
se med deltagelse i denne udbudsforretning, herun-
der vederlag for udarbejdelse af tilbud og eventuel 
deltagelse i forhandling. Tilbudsgivers omkostnin-
ger i forbindelse hermed og eventuel efterfølgende 
kontrahering er Aarhus Kommune uvedkommende.

Nærværende udbudsmateriale og eventuelt sup-
plerende materiale skal behandles fortroligt. Til-
budsgiveren, herunder tilbudsgiverens personale, 
rådgivere og underentreprenører, er forpligtede til 
at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed i for-
hold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger, 
som måtte komme til tilbudsgiverens kundskab i 
forbindelse med udbudsforretningen, og som angår 
forhold, der ikke er offentligt tilgængelige.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at lov om 
offentlighed i forvaltningen finder anvendelse ved 
Aarhus Kommunes salg af arealer. Dette betyder, 
at der kan opnås aktindsigt i afgivne tilbud. Hvis 
tilbudsgiveren har specificeret bestemte informa-
tioner som fortrolige, vil Aarhus Kommune, i det 
omfang det ikke strider mod lov om offentlighed i 
forvaltningen, drage omsorg for, at sådanne infor-
mationer ikke gøres tilgængelige for de øvrige til-
budsgivere. 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri inde-
holdte informationer er Aarhus Kommunes ejen-
dom og skal behandles fortroligt, jf. ovenfor. Ma-
terialet må ikke bruges i andre sammenhænge end 
denne udbudsforretning uden Aarhus Kommunes 
forudgående skriftlige samtykke.

Pressekontakten varetages i et loyalt samarbejde 
mellem tilbudsgiveren og Aarhus Kommune.

9.  VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD

10.  TILBUDSVEDERLAG

11. FORTROLIGHED
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Aarhus Kommune vil indledningsvis lægge vægt på 
og sikre, at tilbudsgiver har tilstrækkelig finansiel 
styrke til dels at kunne betale Aarhus Kommune 
købesummen, herunder stille sikkerhed i overens-
stemmelse med den betingede købsaftales bestem-
melser herom, dels at finansiere det planlagte byg-
geri på arealet.

Aarhus Kommune er efter de kommunalretlige 
grundsætninger som udgangspunkt forpligtet til at 
sælge til den tilbudsgiver, der tilbyder den højeste 
pris. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det 
højeste købstilbud, kan dog ske, i det omfang der 
herved varetages en saglig kommunal interesse. 
Den tilbudte pris er som følge heraf et væsentligt 
parameter ved vurderingen af de indkomne tilbud.

Aarhus Kommune lægger samtidig vægt på, hvor-
dan tilbudsgivers påtænkte byggeri vil opfylde Aar-
hus Kommunes krav og ønsker til byggeriet, som 
beskrevet ovenfor under pkt. 1. Vurderingen vil 
blive foretaget på baggrund af de oplysninger, som 
Aarhus Kommune modtager i forbindelse med ud-
buddet.

Eventuelle forbehold, herunder forbehold overfor 
bestemmelser i udkast til betinget købsaftale med 
bilag, skal angives særskilt under overskriften ”For-
behold”.

Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt 
referere til konkrete bestemmelser i udbudsmate-
rialet.

Med henblik på at kunne behandle alle tilbud lige 
samt at kunne foretage en sammenligning af de ind-
komne tilbud, vil Aarhus Kommune være berettiget 
til at kapitalisere eventuelle forbehold. Det skal så-
ledes understreges, at eventuelle forbehold over 
for udbudsmaterialet, som ikke kan kapitaliseres, 
eller som Aarhus Kommune vælger ikke at kapitali-
sere, og som efter Aarhus Kommunes vurdering er 
så væsentlige, at de ikke kan indgå i den samlede 
vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud, 
vil kunne medføre, at tilbuddet afvises som ukon-
ditionsmæssigt og følgelig ikke tages i betragtning. 

Aarhus Kommune forbeholder sig generelt ret til 
at afvise tilbud, som indeholder forbehold. Mang-
lende opfyldelse af kravene til tilbudsgivers tilbud 
anført i nærværende udbudsbetingelser anses som 
udgangspunkt for et forbehold. 

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at optage 
forhandlinger med tilbudsgiverne. Forud for sådan-
ne forhandlinger vil tilbudsgiver blive oplyst om den 
nærmere procedure for forhandlingerne. 

Forhandlingerne kan omfatte alle forhold i tilbudde-
ne, herunder pris. 

Aarhus Kommune forbeholder sig i forhandlings-
forløbet at udskille tilbudsgivere, som efter Aarhus 
Kommunes vurdering ikke vil kunne komme i be-
tragtning. 

Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og sam-
tidig blive orienteret om evalueringen af de mod-
tagne tilbud og udfaldet af udbudsforretningen. 
Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at 
tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det vin-
dende tilbud, er ikke et løfte om at indgå kontrakt 
med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale an-
ses således ikke for indgået, før den betingede købs-
aftale er underskrevet ubetinget af begge parter og 
Aarhus Kommunes byråds bestyrelses godkendelse 
foreligger.

12.  TILBUDSEVALUERING 13.  FORBEHOLD 14.  FORHANDLINGER

15.  ORIENTERING
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Kontakt:
Arealudvikling og Almene Boliger
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand


