
17/1 2011 Sista dag för leverantör- och entreprenad  - 
företag att anmäla sitt intresse för tävlingen. 

25/1 2011 Utvalda entreprenadföretag från steg 1 
erhåller det detaljerade tävlings- och upphandlings- 
underlaget. Tävlingens steg 2 inleds.

25/3 2011 Sista inlämningsdag för det parallella  
uppdraget, steg 2.

Mars – april 2011 Utvärdering. Ramavtal upprättas. 
Utställning av inlämnade förslag.

Maj 2011 De första Kombohusen ska kunna beställas.

Handlingarna från de företag som önskar delta  

i tävlingen ska vara SABO tillhanda senast  

17 januari 2011.

Skickas till:

SABO
Att. Gösta Gustavsson

Box 474

101 29 Stockholm

Information Gösta Gustavsson, SABO,  

08-406 55 42, gosta.gustavsson@sabo.se

Steg 1 – Intresseanmälan och val av entreprenadföretag
De företag som vill delta i tävlingen SABOs Kombohus skickar en intresseanmälan till SABO.  

Minst fem och maximalt tio företag kommer att väljas ut för att delta i utmaningen. 

Urvalet genomförs av en utvärderingsgrupp bestående av två medarbetare från SABOs medlemsföretag 

och två SABO-medarbetare. Gruppen gör sin bedömning utifrån de intresserade företagens finansiella och 

ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet. Tidigare erfarenhet av bostadsproduktion har 

betydelse vid urvalet. Referenser från de anmälda entreprenadföretagen och deras samarbetspartners  

kommer också att vara avgörande. SABO tillämpar LOUs regler om selektiv upphandling.

De företag som önskar delta i tävlingen lämnar in följande:1) Intyg att bolaget fullgjort sina åliggande avseende skatter och social försäkringar (SKV blankett 4820).

2) Bokslut och årsberättelse för 2009. 3) Beträffande teknisk förmåga och kapacitet:Företagsledning, organisation, viktiga nyckelpersoner
Antal anställda de senaste fem årenReferenslista på projekt genomförda under de senaste fem åren

Uppgifterna ska vara SABO tillhanda senast 17 januari 2011. Därefter väljer utvärderingsgruppen ut de företag 

som får delta i tävlingen. Besked lämnas före 25 januari. Tävlingen pågår därefter fram till 25 mars 2011.

En utmaning för leverantörer och entreprenörer  

Steg 2 – Det parallella uppdraget

Enbart de företag som valts ut i steg 1 har möjlighet att delta i tävlingen  

SABOs Kombohus. Dessa företag får besked före 25 januari 2011, de  

får också detaljerade tävlingsanvisningar översända. 

Kort sammanfattat är tävlingsförutsättningarna följande:

Anbudsgivarna ska på ett enhetligt sätt presentera förslag  

till ett flerbostadshus som ska:

uppföras i två våningar

innehålla 6–8 lägenheter (i lägenhetsstorlekar 2 och 3 rok) 

 ha invändigt trapphus med plats för uppställning av  

barnvagnar och/eller rullatorer

 trapphuset ska även ha hiss/lyftplatta så att samtliga  

lägenheter är tillgänglighetsanpassade

samtliga lägenheter ska ha balkong eller uteplats

byggnaden ska ha låg energiåtgång max 60 kWh/m2 och år

i övrigt uppfylla Boverkets föreskrifter och råd för nyproduktion

Anbudsgivaren ska förbinda sig att producera sitt föreslagna hus till ett maximalt entreprenadpris på  

12 000 kronor/m2 exklusive moms. Entreprenadpriset ska enbart omfatta själva husentreprenaden det vill 

säga gälla exklusive grund eller tomtplanering. Huset ska vara nyckelfärdigt och fullt utrustat.

Eftersom det rör sig om en upphandling med ramavtal som ska kunna tillämpas över hela landet och under 

en tidsperiod av drygt 3,5 år ställer detta speciella krav. Därför förutsätts vid anbudsgivandet en byggplats i 

Mälardalen. Transportkostnader till annan ort får regleras separat. Det föreslagna huset ska vid inlämning av 

anbud vara prissatt i kostnadsnivå (april 2011) Vid avrop vid senare tillfälle ska priset regleras med konsu-

mentindex. 

De ramavtal som erbjuds har en giltighet från 2011-05-01 till 2014-12-31. Ramavtal kommer efter utvärde-

ring att erbjudas tre leverantörer/entreprenörer. Utvärdering utförs av en grupp med företrädare från SABOs 

medlemsföretag och sker enligt följande kriterier:

Gestaltning och utforming av hus

 

Materialval, exteriört och i trapphus

Lägenheternas möblerbarhet och användbarhet

Materialval i lägenheter

Teknisk utrustning

Nya tider – nya förutsättningar – nya utmaningar

Tävlingen SABOs kombohus utmanar nu landets byggentreprenörer. 
I tävlingen efterlyser SABO förslag till mindre och mer flexibla fler-
familjshus/typhus som kan användas till kompletteringsbebyggelse. 
Något som SABOs cirka 280 medlemsföretag efterfrågar allt mer.

Enligt Boverket uppger 75 procent av landets kommuner att de har brist på 
hyresrätter, en ökning från 2009. Många har dock endast behov av ett fåtal 
hyresrätter och behöver bygga mindre hus. 

Nyproduktionen bland SABOs medlemsföretag rör sig i många fall 
om kompletteringsbyggande i befintliga bostadsområden eller i tätorter
nas centrala delar. I sådana lägen kan företagen utnyttja redan utbyggd 
infrastruktur och kompletteringarna skapar goda förutsättningar för 
äldre att bo kvar i befintliga bostadsområden. Tyvärr blir dessa mindre 
projekt dyra eftersom de projekteras och upphandlas individuellt. De 
administrativa kostnaderna är i stort sett desamma om man bygger sex 
lägenheter eller hundra.

För närvarande pågår ingen produktutveckling för att hitta effek
tiva produktionsmetoder för mindre flerbostadshus. Inom denna 
sektor bör det finnas typhus till fasta priser, på samma sätt som på 
villamarknaden. En ny enkätundersökning bland SABOs medlems
företag visar att det inom de närmaste 2–3 åren finns en efterfrågan 
på cirka 500 lägenheter i mindre flerbostadshus. Ett 20tal med
lemsföretag säger att de direkt skulle beställa sådana typhus som 
beskrivs här intill.

I denna tävling fungerar SABO som inköpscentral för sina 
medlemsföretag. Exakt hur det kommer att gå till, när ett enskilt 
medlemsföretag ska utnyttja de ramavtal som tävlingen leder till, 
finns beskrivet på www.sabo.se. Här har SABOs Kombohus en 
egen plats där all information om tävlingen finns samlad.

sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag 
Besöksadress Vasagatan 8–10, Box 474, 101 29 Stockholm 
Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se


