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Sjundeå – Nyckeln till lyckan! 

Projektskedet och -situationen 
 

Offertkalkylen och konkurrensutsättningen 

Alla underhandlingsrundor har ordnats enligt den konkurrenspräglade dialogen för 

bildnings- och välfärdscampuset i Sjundeå och offertkalkyler pågår. Campusbyggnaden 

har i offertgivarnas planer funnit sin form och användarresponsens ändringar har efter 

underhandlingar kommit med i planerna. 

Man har gett tilläggstid för att lämna in offerter för campusprojektet. Offerterna bör vara 

inlämnade före 6.3.2020 kl. 15.30. 

Man strävar till att färdigställa offerternas kvalitetspoängsättning och offertjämförelse 

under mars månad. Då skulle man kunna fatta beslutet om anskaffning redan vid 

kommunstyrelsens möte 30.3.2020. 

Byggandet 

Det är möjligt att inleda byggandet 04–05/ 2020 och komplexet kan tas emot 05/2022, 

vilket gör det möjligt att sätta igång all verksamhet i bildnings- och välfärdscampuset 

08/2022. Juni och juli 2022 har reserverats för att möblera campusbyggnaden och för att 

lära upp personalen i byggnadens olika funktioner. 

Tidtabellen 

Projekttidtabellen har uppdaterats 23.1.2020 
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Sjundeå – Nyckeln till lyckan! 

 

 

 

Kvalitetsgranskning och arbetarskyddet 
 

Myndighetsärenden 

Beställaren, Sjundeå kommun går än en gång vid avtalsunderhandlingarna tillsammans 

med offertgivarna igenom kvalitetskraven för projektet. Ansökan om byggnadstillstånd för 

campusbyggnaden sker enligt nuvarande uppskattningar 04–06/ 2020. Kungörelseskedet 

för campusområdets detaljplan pågår för närvarande. Efter det har planen vunnit laga 

kraft. 

Arbetarskyddet 

Man kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid campusprojektets arbetarskydd under 

byggnadstiden. Man kommer att av campusprojektets byggföretag kräva en plan över 

trafikarrangemangen i byggnadsområdet som en del av utredningarna gällande arbetarskyddet 

och planen för byggområdets arbetarskydd. Dessutom kräver man att byggföretaget uppgör en 

plan för tomtens externa trafik, speciellt med tanke på hur skoleleverna ska röra sig. Beställaren 

granskar och godkänner planerna innan arbetet inleds. 

Fukthanteringen 

Byggområdets dokument gällande fukthantering preciseras under underhandlingarnas 

gång. Enligt instruktionerna bör entreprenören uppgöra dokumenten över fukthanteringen. 

Vid fukthanteringen kommer man att följa instruktionerna i verksamhetsmodellen 

”Kuivaketju 10”. Enligt den bör entreprenören göra upp en plan för fukthanteringen på 

byggområdet. Planen ska underställas beställaren för godkännande. 

 

 

Sjundeå, 23.01.2020 

Sjundeå kommun, byggnadens beställare 
Timo Ryyppö 
Projektchef 

Bilagor 
 Inga bilagor 


