
                                                                                                                          

 

 
 
 
INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD 
 
Välkommen att lämna anbud gällande en totalentreprenad - uppförande av konferensrum i Material 
ConneXions visningsrum, inom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. 
 
Dokumentet innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.  

 
 
Kontaktperson:  Petter Reuterholt 
   Telefon: 0500-50 25 26 
   E-post: petter.reuterholt@idcab.se 
 
Sista svarsdag:  2019-03-01 
 
 
 
Vi ser fram mot ert anbud! 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
 
Elin Overgaard 
Upphandlingskoordinator 
  
  



                                                                                                                          

 

1. Om ASSAR Industrial Innovation Arena 
 

Projektet ASSAR är en samverkansplattform initierad av IDC West Sweden AB, Högskolan i 
Skövde, Science Park Skövde AB, Volvo AB och Volvo Car Corporation. Finansiärer är Skövde 
kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden. 
 
I projektet ingår Material ConneXion Skövde, vilken är en brygga mellan industrins tekniska 
kunnande och de kulturella och kreativa näringarna. 
Material ConneXion är världens första och största materialbibliotek, som idag består av ca. 
8 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker. 
 
ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell 
utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda 
till att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom området Virtual Engineering 
ökar i regionen och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar. 
 
ASSARs syfte är att vara en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya 
lösningar för industrin. Som mötesplats är målet att stärka konkurrenskraften och lönsamheten 
för Skaraborgs tillverkande industriföretag med fokus på små och medelstora bolag. 
 
Vision 
Vi skapar världsledande industri. 
 
Mission 
Innovationer och tillgång till kompetens är en förutsättning för en hållbar industri. 
I mötet skapar näringsliv och akademi ny kunskap och industrinytta genom forskning, 
utbildning och samverkan. Vi erbjuder en öppen arena där idéer och människor möts och 
utvecklas. Vi kännetecknas av mångfald och jämställdhet när vi tillsammans skapar 
världsledande industri. 
 
Målgrupp 
Den primära målgruppen för ASSAR är personer som arbetar i den tillverkande industrin i 
Skaraborg. De sekundära målgrupperna är bland annat studenter, forskare, alumner, 
forskningsfinansiärer och omgivande näringsliv. 
 

 

2. Uppdrag och syfte 

Material ConneXions visningsrum på 350 m² behöver delas av i tre rumsliga delar.   
En del kontor, en del workshoprum och resterande en stor öppen yta.  
Således önskar vi anbud på uppförande av väggar för kontor och konferensrum.   
   
Vi ser att entreprenören tar ansvar för hela projektet, enligt följande:  
Uppförande av väggar, dörrar, installation/anpassning av ventilation, el och styrning av 
belysning. Hänsyn tas till sprinklersystem och brandsäkerhet samt att erforderliga kontakter 
tas med fastighetsägaren Volvo Group Real Estate, avseende befintliga gränssnitt.  
 
Kontorsrum 
 
Vägg mot öppen yta, med kombination av fast yta och stort ljusinsläpp samt en dörr med 
ljusinsläpp. 
Fast skiljevägg mot workshopsrum, skall kunna bära t ex en whiteboardtavla. 
Belysning och ventilation skall kunna styras separat. 
Ljuddämpande innertak. 
Eluttag för 4st datorer + skärmar. 
 



                                                                                                                          

 

 
Workshopsrum 
 
Vägg mot öppen yta, med kombination av fast yta och ljusinsläpp samt en dörr med 
ljusinsläpp. 
Fast skiljevägg mot kontor, skall kunna bära t ex en whiteboardtavla. 
Vägg mot öppen biblioteksyta, med kombination av fast yta och ljusinsläpp. 
I framtiden skall workshopsrummets takhöjd nyttjas till fullo genom ett entresolplan. 
Förberedelse för detta önskas genom att två pelare integreras i vägg. Pelarna skall senare 
bära balkar för konstruktion av entresolgolv. 
Belysning och ventilation skall kunna styras separat. 
Eluttag för X antal datorer etc. på väggarna. 
 
Öppen yta 
 
Befintlig belysning styckas av i fyra sektioner för separat styrning. 
 

  
3. Anbud 

• Bilagorna anses som diskussionsunderlag. Vi emotser ert anbud utifrån ett design- eller 
tillverkningsperspektiv, men med bibehållen funktion. 

• Vi emotser ert svar i form av specificerat anbud, layout/skiss samt övriga villkor gällande 
anbudet. 

• Anbudet skall inkludera uppkoppling mot befintlig infrastruktur, t ex ventilation och el. 
Anpassning för separat styrning i respektive rum. 

• Anbudet skall ha inkommit till IDC senast 2019-03-01. 
 
 

4. Villkor 

För anbudet gäller villkor ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader. 

 

5. Leveranstid 

• Ange leveranstid, från beställning till byggnationsstart.  

• Ange också tidsåtgång gällande själva byggnationen. 

6. Utvärderingskriterier 

• Totalentreprenad 

• Leveranstid 

• Pris 

• Anbudsvillkor 

7. Bilagor (2st) 

• Designförslag 

• Måttskiss 
 

8.  Kontaktuppgifter 

 
IDC West Sweden AB  Petter Reuterholt 
Box 133  Telefon: 0500-50 25 26 
541 23 Skövde  E-post: petter.reuterholt@idcab.se 

 


