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Siuntio – Avain menestykseen! 

Projektskedet och dagsläget 
 

Planeringen 

De tre första underhandlingsronderna i projektets konkurrenspräglade dialog har hållits 

och den följande fjärde underhandlingsronden sker vecka 46/2019. Campusbyggnaden 

har i offertgivarnas planer så småningom funnit sin form och planerna för den aktuella 

byggnaden preciseras ännu under de följande underhandlingarna till den del som gäller 

hustekniken och systemen 

Man har gett tilläggstid fram till mitten av februari 2020 för inlämnandet av de slutliga 

offerterna för campusprojektet. Trots den givna tilläggstiden håller byggnadstidtabellen 

den ursprungliga projektskedestidtabellen. Man har reserverat 05/2020–05/2022 för 

byggnadstiden, dvs. byggnadstiden räcker totalt 25 månader. 

Byggandet 

I slutet av år 2019 och i januari-mars 2020 gör man ännu vissa utredningar för att kunna 

garantera inledandet av byggnadsarbetet. Detta för att kunna inleda arbetet med 

campusprojektet enligt tidtabellen. 

Det är möjligt att inleda byggandets arbetsplatsskede 04–05/2020 och projektet kan tas 

emot 05/2022, vilket garanterar att alla funktioner kan sättas igång i bildnings- och 

välfärdscampuset 08/2022. Man har reserverat juni och juli 2022 för att möblera campuset 

och för att lära in personalen i byggnadens funktioner. 

 

Tidtabellen 

Upphandlingsskedets projekttidtabell har uppdaterats 30.8.2019. 
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Siuntio – Avain menestykseen! 

 

 

 

Kvalitetsgarantin och arbetssäkerheten 
 

Myndighetsfrågorna 

Man kommer att precisera kvalitetsgarantins förpliktelser vid de underhandlingar man 

kommer att föra. Beställaren, Sjundeå kommun går tillsammans med offertgivarna igenom 

olika kvalitetssystem som gäller projektet. Ansökningen av byggnadslov för 

campusbyggnaden sker enligt nuvarande uppskattning 03–05/2020. Campusområdets 

detaljplan är för närvarande framlagd till påseende och man hoppas att man ska kunna 

fastställa planen genast i början av år 2020, vilket å sin sida skulle garantera att projektet 

kan inledas enligt tidtabell 04–05/2020. 

Arbetsplatssäkerheten 

Man kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid arbetssäkerheten under campusets 

byggnadsskede. Som en del av arbetssäkerhetsutredningarna och arbetsplatsens 

arbetssäkerhetsplan kommer man att av campusprojektets byggföretag att kräva en plan över 

trafikarrangemangen på byggnadsområdet och över trafiken utanför byggnadstomten. Speciellt 

krävs utredningar över hur skoleleverna ska kunna ta sig fram. Dessa planer granskas och 

godkänns av beställaren. 

 

Fukthanteringen 

Handlingarna gällande byggarbetsplatsens fukthantering preciseras under 

underhandlingarnas gång. Entreprenören bör uppgöra handlingarna enligt instruktionerna. 

Vid fukthanteringen kommer man att följa s.k. Kuivaketju 10-instruktioner, som utgivits av 

föreningen Byggandets Kvalitet (BYKVA r.f./RALA) och entreprenören bör enligt dem 

planera och låta beställaren godkänna en fukthanteringsplan för byggarbetsplatsen. 

 

 

Sjundeå, 29.10.2019 

Byggherre, Sjundeå kommun 
Timo Ryyppö 
Projektchef 

Bilagor 
 Inga bilagor 


