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Innehåll:

Om SmartMove

Lättare vikt. Förenklar både transport och montage
vilket sänker kostnaden.

•

Oorganiskt, högisolerande konstruktion kan erbjudas.
Ger större boyta och längre hållbarhet.

•

Anpassad planlösning och utrustningsnivå.

•

Smarta, genomtänkta installationslösningar för grund,
vatten, avlopp och ventilation.

•

Modulerna är enkla att bygga på eller plocka bort
och flytta till annan plats.

•

Unika byggnadsutformningar är möjliga. Endast
fantasin begränsar vad som är möjligt.
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Vårt erbjudande
SmartMoves erbjudande
SmartMove fokuserar nu på att hitta mark som redan har
byggrätt för flerfamiljshus och där processen att påbörja
byggnation kan minimeras. Därför ser vi gärna att något av

riktig byggrätt/detaljplan avsedd för bostäder, men finns

följande scenarion föreligger:

inte detta så är alternativet att bygga med tidsbegränsat

•

Mark med färdig detaljplan och byggrätt för flerfamiljshus.

fall gäller det att ha en plan för vad som ska hända med

•

Infrastruktur färdig eller nästan färdig (bilväg, VSD- och
elledningar dragna).

•

GC-väg, belysning, parkområde etc. behöver inte vara
färdigställt.

•

Mark med färdig detaljplan och byggrätt för flerfamiljshus.

•

Infrastruktur inte påbörjad (arbetet kan påbörjas inom ett
par månader från godkänt kontrakt).

•

Mark med färdig detaljplan och byggrätt för flerfamiljshus.

•

Infrastruktur inte påbörjad och ingen entreprenör utsedd
eller tillgänglig.

•

Arbetet med infrastrukturen ska upphandlas.

SmartMove avser att i ett tidigt skede underteckna ett
reservationsavtal på aktuell mark, omgående analysera
förutsättningarna med sina egna konsulter och inom kortast
möjliga tid skriva ett exploateringsavtal på marken, under
förutsättning att de ekonomiska kalkylerna hålls.
SmartMove ser fram emot att få kontakt med ansvarig person
snarast möjligt i er kommun så att en kommunikation kring de
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fastighetsområden som finns tillgängliga kan inledas.
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Självklart är det bästa alternativet att hitta mark med en
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bygglov (10 år med möjlighet till 5 års förlängning). I detta
byggnaden när det tidsbegränsade lovet går ut. Ett
alternativ är att under 10-årsperioden undersöka om det
går att permanenta byggrätten. Ett annat alternativ är att
hitta ny mark dit byggnaden kan flyttas efter 10/15 år.

SmartMove bygger alltid modulärt när det handlar
om

tidsbegränsade

bygglov,

för

att

möjliggöra

kostnadseffektiv demontering och flytt av bostäder.
Om vi bygger på en vanlig byggrätt så är det oftast
bäst att bygga traditionellt med gjuten betongplatta,
regelkonstruktion (trä, lättreglar av trä eller stål), betong
eller tegelblock. Ni kan se mer om de olika byggsystemen
i detta dokument.

Skräddarsy efter behov

Standardutförande
SmartMove har tagit fram ett flertal utföranden av bostäder.
Standardmodellerna går mycket snabbare att bygga, oavsett
byggsystem, då allt redan är genomarbetat med bästa
tänkbara lösningarna. Det finns modeller för flera storlekar
så att man lika enkelt kan bygga ett Attefallshus, som ett
flerbostadshus.
På kommande sidor så visar vi några av våra bostadsritningar.
Givetvis kan ändringar göras på dessa, vilket dock kan öka tiden
fram till byggnation, samt prisbilden. Dock är detta i många fall
ett snabbare och mer prisvärt alternativ än att rita upp en helt
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egen planlösning.

Efter kunds önskemål
Trots att vi har framtagna standardmodeller så vill vi ge våra
kunder friheten att bygga som de själva önskar. Därför kan våra
modeller anpassas efter önskemål. Byggnaden kanske behöver
fler badrum? Större korridor? Det är inga problem att justera de
modeller som vi har tagit fram.
Det finns även de som önskar att bestämma över byggnaden
från grunden. Vi kan rita upp och bygga efter skisser och
önskemål. Det finns mycket som man behöver tänka på när det
kommer till placering och vilka ytor som behövs, men detta är
inget problem då vi hjälper kunden hela vägen. Finns det några
speciella önskemål? Tillsammans med kunden kommer vi fram
till de bästa lösningarna.
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Våra fördelar

Fördelar med nybyggnation
genom SmartMove
Det finns en rad olika fördelar med att bygga nytt istället för att

Tillgänglighetskrav uppfylls enligt gällande regler så att även

använda akuta snabblösningar. Nyproduktion är överlägsen

rullstolsburna personer kan använda wc/dusch/matplats och

de befintliga boende-alternativen på alla jämförbara punkter,

sovplats.

utom möjligtvis tiden det tar mellan kontrakt och inflyttning.
Byggnaderna konstrueras så att både utvändigt buller och
Exempelvis så uppfylls, eller t.o.m. överträffas, kraven i Boverkets

invändigt ljud från intilliggande rum och eventuell övervåning

Byggregler (BBR) vid nyproduktion.

ljuddämpas enligt gällande norm.

Brandkrav projekteras så att varje boendedel utgör en egen

För att maximalt skydda byggnadens konstruktion vid invändig

brandcell, vilket minskar risken för brandspridning och ökar

eller utvändig brand, kan brandskivor av magnesiumoxid eller

möjligheterna till att släcka en eventuell brand. Alternativt

fibercement användas till invändig vägg och tak samt som

installeras automatiskt vattensprinklersystem eller motsvarande.

fasadskivor. Används dörrar av stål, brandskyddsklassad färg

Ugnar, spishällar, eluttag vid strykjärn m.m. utrustas med timer så

och stenullsisolering så klarar konstruktionen att bära längre, vid

att risken för brand minimeras.

en brand, än med alternativa materialval.

Förvaltningskostnaden inkl. uppvärmning och hushållsel sjunker
drastiskt tack vare den välisolerade konstruktionen och det
optimerade värme- och ventilationssystemet. Luftflödet går
dessutom att öka manuellt i varje boenderum om behovet finns
när månad boende samlas på en begränsad yta.
Antal wc, duschar, tvättmaskiner och torktumlare/torkskåp
anpassas efter antal boende/behov så att hygienen kan skötas
av de boende själva.
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BBR-krav:
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SmartMove:
Uppfylls kraven?

Brand

Ja

Tillgänglighet

Ja

Funktioner/bostadsutforming

Ja

Driftsutrymmen

Ja

Hygien

Ja

Hälsa och miljö

Ja

Bullerskydd

Ja

Säkerhet vid användning

Ja

Energihushållning

Ja
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Befintlig bostadslösning:
Uppfylls kraven?

Exempel på boenderum
Boenderum med 1-2 sängplatser och kök
Boenderummen är framtagna för att byggas i en bostadsbyggnad. Kök finns i modulen, dock ingen wc/dusch, då det ska finnas
tillgängliga separat i bostadsbyggnaderna. I standardplanlösningarna finns en enkelsäng per boenderum (som kan bytas ut mot
våningssäng). Eventuell soffa går att byta ut mot en bäddsoffa för att ge extra sovplats. Boenderummen har bra med utrymme för
förvaring med både garderober och vägghängda hyllor.

Teckenförklaring:

Fakta
Boarea:
Byggarea:
Modulstorlek:
Antal sängplatser:
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Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.

14,4 kvm
18 kvm
2,4 x 7,2 m
1-2 st

G

Garderob

Ö

Öppningsbart fönster

K/F

Kyl/frys
Yttervägg
Golv
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Exempel på boenderum

Boenderum med 1-2 sängplatser, kök och wc/dusch
Boenderummen är framtagna med wc/dusch och kök, men saknar tvättmöjligheter. I standardplanlösningarna finns en enkelsäng
per boenderum (som kan bytas ut mot våningssäng). Eventuell soffa går att byta ut mot en bäddsoffa för att ge extra sovplats.
Boenderummen har bra med utrymme för förvaring med både garderober och vägghängda hyllor.
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Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.

Teckenförklaring:

Fakta
Boarea:

22 kvm

Byggarea:

25 kvm

Modulstorlek:
Antal sängplatser:

8
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3,5 x 7,2 m
1-2 st

G

Garderob

Ö

Öppningsbart fönster

K/F

Kyl/frys
Innervägg
Yttervägg
Golv

Exempel på byggnad

Byggnad med 1 rum och kök
Byggnaden består av 30 st boenderum i ett utförande med två våningar, men det går även att lägga till ett tredje plan i samma
utförande som plan 2. Entréplanen är utrustad med teknikrum, förråd, tvättstuga, sophantering och städ. Varje boenderum har egen
wc/dusch och ett trinettkök. Det övre planet når man genom trappor på båda gavlarna samt via en utvändig loftgång.
Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.

Entréplan:

Teckenförklaring:

Fakta

DM

Diskmaskin

Ö

Öppningsbart fönster

Boarea:		

707 kvm (c:a 22 kvm/boenderum)

G

Garderob

Installationsvägg

Byggarea:		

547,4 kvm

K

Kyl

Innervägg

Modulstorlek:		

3,5 x 7,2 m (1-2 sängplatser/modul)

F

Frys

Yttervägg

Totalstorlek:		

59,5 x 7,2 m

TM

Tvättmaskin

Boendeytor

TT

Torktumlare

Allmänna ytor

U/M

Ugn/Mikro

Antal sängplatser:
			

Entréplan: 13-26 st
Plan 2: 17-34 st
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Plan 2:

Exempel på byggnad

Byggnad med blandade storlekar, med allt från 1 till 4 rum och kök
Byggnaden består av 8 st lägenheter med 2-3 rum och kök i ett utförande med två våningar, men det går även att lägga till ett tredje
plan i samma utförande som plan 2. Entréplanen är utrustad med teknikrum, förråd, tvättstuga och sophantering. Varje lägenhet har
2-3 sovrum (på plan 2 finns även en lägenhet med 1 sovrum), egen wc/dusch, kök och vardagsrum. Det övre planet når man genom
trappor på båda gavlarna samt via en utvändig loftgång.
Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.

Entréplan:
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Plan 2:

Teckenförklaring:

Fakta

Diskmaskin

Ö

Öppningsbart fönster

Boarea:		

449,4 kvm (c:a 45 kvm/lgh)

G

Garderob

Installationsvägg

Byggarea:		

309,1 kvm

K

Kyl

Innervägg

Modulstorlek:		

2,4 x 7,2 m (1-6 sängplatser/lgh)

F

Frys

Yttervägg

Totalstorlek:		

33,6 x 7,2 m

TM

Tvättmaskin

Boendeytor

TT

Torktumlare

Allmänna ytor

U/M

Ugn/Mikro

Antal sängplatser:
			

10
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Entréplan: 7-14 st
Plan 2: 9-18 st

Exempel på byggnad

Byggnad med 1 rum och kök
Byggnaden består av 35 st boenderum i ett utförande med två våningar, men det går även att lägga till ett tredje plan i samma
utförande som plan 2. Entréplanen är utrustad med samvarorum, tvättstuga, kök/matsal, sophantering, allmän wc och förråd. Varje
boenderum har egen wc/dusch och ett trinettkök. Det övre planet når man genom trappor på båda gavlarna.
Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.

Entréplan:

Teckenförklaring:

Fakta

DM

Diskmaskin

Ö

Öppningsbart fönster

Boarea:		

990,2 kvm (c:a 16 kvm/boenderum)

G

Garderob

Installationsvägg

Byggarea:		

518,4 kvm

K

Kyl

Innervägg

2,4 x 12 m (1-2 sängplatser/boenderum)

F

Frys

Yttervägg

TM

Tvättmaskin

Boendeytor

TT

Torktumlare

Allmänna ytor

U/M

Ugn/Mikro

Modulstorlek:
Totalstorlek:		
Antal sängplatser:
			

43,2 x 12 m
Entréplan: 15-30 st
Plan 2: 20-40 st
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Plan 2:

Exempel på funktionsrum
Gemensam tvättstuga/strykrum

Det stora köket ger tillgång till matlagning och förvaring av

Boenderummen levereras utan tvättmöjligheter, men varje

matvaror då båda långsidorna är utrustade med samtlig

bostadsbyggnad bör innehålla gemensamma tvättstugor/

köksutrustning som behövs. Samtidigt finns god yta för flera

strykrum. Det ska finnas minst 4 tvättmaskiner per 50 st boende.

matbord. Det rekommenderas att ha minst ett liknande

Varje boenderum har en låsbar garderob i tvättstugan, där de

köksutrymme per våning med boenderum.

kan förvara smutskläder, tvättmedel etc.

Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och

Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och

inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.

inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.
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Kök
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Exempel på funktionsrum
Toalett

Samvarorum

Separat utrymme för toaletter används främst i byggnader

För trevnadens skull kan det vara bra att bygga ett större

som byggs med mindre modulstorlekar, då boenderummen

samvarorum där det finns soffor, TV, kanske ett biljardbord eller

är för små för att utrustas med wc. Toaletterna finns på varje

bordtennisbord som underhållning. Ett rum i byggnaden där de

våningsplan och det kan med fördel vara en toalett för damer

boende kan umgås med varandra utanför boenderummen.

och en för herrar.
Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och
Samtliga planlösningar bör endast betraktas som förslag och

inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.
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inspiration. Ändringar kan göras på våra framtagna modeller.
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Val och tillval
Val och tillval
Med SmartMove har du möjligheten att få hjälp med samtliga
tillval. Det kan vara svårt att hitta de bästa produkterna till
rätt pris, men vi har valt ut produkter och leverantörer för att
underlätta för alla inblandade. Vare sig det gäller större val som
köksinrede eller val av hiss, eller mindre val som bord och stolar
så kan SmartMove leda dig rätt.
Vi har samlat dessa produkter i vår separata produktbeskrivning
där du kan läsa om samtliga produkter, och även kryssa i de
produkter som önskas direkt i broschyren. Om kund önskar hjälp
av SmartMove så kommer vi att jobba utifrån varje unika projekt
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tillsammans med er.
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Sammansättning
Sammansättning av moduler
Det är enkelt att sätta ihop moduler med varandra för att skapa
större ytor. Vi har redan monterat fler toaletter/duschar än vad
som krävs, för att kunna bygga på med fler boenderum utan
att behöva montera fler sanitetsinstallationer.

Skiljeväggen är inte nödvändig och istället för
en dörr så kan hela väggen tas bort för att

Modulerna kan staplas på varandra. Detta kan vara bra

Om behovet av fler bostäder ökar kan man med enkla

på mindre tomter där man föredrar att bygga på höjden

medel koppla på fler boenderum utan att påverka den

istället för på bredden/längden.

befintliga verksamheten.
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göra rummet större.
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Hållbarhet
Modulsystemets livslängd och hållbarhet
En moduls livslängd/hållbarhet med träreglar är lika lång som för

uppbyggd av exempelvis stålreglar (oorganiskt) så minimeras

ett trähus, d.v.s. minst 100 år för konstruktionen. Med stålreglar

rörelserna p.g.a. årstid. Stommen blir också lättare att flytta, utan

är den ännu längre.

att få dessa problem. Därför föredrar SmartMove att använda
sig av stålkonstruktion, men erbjuder även träregelskonstruktion

En moduls konstruktion är egentligen uppbyggd på samma

om beställaren så önskar.

sätt som andra konstruktioner. Den största skillnaden är att
byggnaden är uppdelad i några färdigbyggda delar, s.k.

Det som syns på utsidan, d.v.s. fasadinklädnad, består ofta

moduler. Om modulerna har en träregelskonstruktion (organiskt

av träfasadpanel för att behålla det traditionella ”svenska”

material) så kan stommen krympa/expandera med årstiderna

utseendet. Även här kan vi anpassa efter beställarens önskemål

p.g.a. fukt och temperatur, vilket kan resultera i mindre

och erbjuda tegel, puts eller fasadskivor som alternativ.

rörelsesprickor på insidan av vägg och tak. Är konstruktionen
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Mark/grundläggning

Mark/grundläggning
Tack

vare

att

SmartMove

har

en

betydligt

lättare

byggnadsstomme än de flesta andra byggsystem så kan man
använda en mindre komplicerad grundläggning, liknande
den

som

modulhustillverkare

använder.

Alternativt

kan

grundläggningen utföras med plintar som byggnaden står på,
men det fungerar inte alltid vid byggnader som är högre än ett
plan.
Vårt grundläggningssystem fungerar utmärkt under vintern,
trots eventuell marktjäle och minusgrader, så våra projekt kan
startas och slutföras även under den kalla och mörka årstiden.

16
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Fasadbeklädnad
Fasadbeklädnad
Varje bostadsbyggnad och separat modul kan kläs in med valfri
fasadbeklädnad. Här visar vi några exempel på hur en av våra
bostadsbyggnader ser ut med olika typer av fasadbeklädnader.
Bilderna visar träpanel, fasadskivor och puts, men även andra
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fasadbeklädnader finns.
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Fasadbeklädnad
Byggnad utan fasadbeklädnad
Att sätta fasadpanel och ett externt lutande tak, påverkar

valet att lämna byggnaderna utan fasadbeklädnad. Ovan ser

inte inomhusmiljön nämnvärt och därför kan man också av

du hur utseendet kan skilja sig mellan att lämna byggnaden

tidsmässiga skäl avvakta med detta. Exempelvis kan man

utan fasad och med platt tak, eller när de har träpaneler och

prioritera att de de boende flyttar in i byggnaden först och

pulpettak.

sedan montera fasad och tak efter ett tag.
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I de fall då tillfälliga boenden ska byggas, så kan man göra
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Sammanfattning

En sammanfattning av SmartMove-lösningen
Med en beräknad tidsplan från 20 veckor från kontraktsskrivande till
färdigmonterat boende kan vi snabbt leverera funktionella, säkra
och inbjudande boenden och byggnader - överallt i Sverige, även
längst upp i Norrland.
Våra modulhus är kvalitetsbyggnader, anpassade för att användas
som studentboenden, kontor, skolor och lämpade för det svenska
klimatet. SmartMoves byggnader är gjorda för att hålla länge och
för att lätt kunna demonteras och flyttas, när behov för detta finns.
Med tillägg av ett fint ytskikt, t.ex. en träpanel, blir slutresultatet inte
bara funktionellt och prisvärt utan även riktigt tilltalande.

Funktionellt & säkert
Nybyggnation av våra modulära byggnader kommer med en rad fördelar istället för att använda akuta snabblösningar:
•

BBRs krav uppfylls eller överträffas.

•

Brandkrav projekteras. Varje boendedel utgör en egen brandcell.

•

Låg förvaltningskostnad uppvärmningskostnad tack vare bra isolering och optimerat värme- och ventilationssystem.

•

Korrekt anpassat antal toaletter, duschar, tvättrum för ändamålet.

•

Tillgänglighetskrav uppfylls enligt gällande regler, så att även rullstolsburna personer kan använda WC, dusch,
matplats och sovplats, utan hinder.

•

Byggnaderna konstrueras så att både utvändigt buller och invändigt ljud från intilliggande rum och eventuell
övervåning ljuddämpas enligt gällande norm.

Flyttbart boende
Den modulära uppbyggnaden ger inte bara fördelen att monteringen går fort, det gör även att hela boendet lätt går
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att demontera och flytta, t.ex. om etableringen har gjorts på mark med tidsbegränsat bygglov.
Vårt åtagande:
•

Köpa mark och äga/driva egna boenden.

•

Lämna anbud vid LOU-upphandlingar.

•

Stå totalentreprenör för hela byggnationen.

•

Äga och förvalta byggnaden i egen regi eller genom någon av våra samarbetande fastighetsbolag alternativt
ett kommunalt bostadsbolag.

Vi är inte begränsade och kan anpassa allt från utseende till planlösningar - och håller nere
kostnaderna bättre än övriga i branschen.
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Kontakta oss!
info@smartmove.se
+46 760 28 28 88
Huvudkontoret:
Vidövägen 52
663 34 Skoghall
Eller besök oss på
www.smartmove.se
Samtliga bilder i katalogen är endast att betrakta som vägledande och kan skilja sig i verkligheten från foton/illustrationer i
katalogen. Bilder kan innehålla tillval eller skilja sig något i utseende och används främst för inspiration.
Alla bilder är copyrightskyddade och får inte användas i andra sammanhang utan tillåtelse från SmartBo AB
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