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ålderdomshem i moduler. Utformningen bygger på en
stor marknadsundersökning där vi har frågat över 20 000
personer för att få en fullständig bild av deras önskemål och
behov. Med utgångspunkt från marknadsundersökningen
bygger SmartMove prisvärda, men yteffektiva och
klimatsmarta, byggnader.
De byggsystem som SmartMove använder är unika
och framtagna tillsammans med Boverket som både
finansierat utredning och skapandet av konceptet.
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Genom den smarta uppbyggnad som konceptet har blir
både produktions- och monteringsfasen kostnadseffektiv.
Enkelt beskrivet har SmartMove följande fördelar jämfört
med mer traditionellt förekommande koncept:
•

Valfrihet av byggsystem. Från färdiga moduler till
lösvirke.

•

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

•

Oorganiskt, högisolerande konstruktion kan erbjudas.
Anpassad planlösning och utrustningsnivå.

•

Smarta, genomtänkta installationslösningar för grund,
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Ger större boyta och längre hållbarhet.
•

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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Valfrihet av byggsystem

Valfrihet av byggsystem
SmartMove bygger främst med moduler, men för att kunna
matcha en kunds önskemål på bästa sätt så erbjuder vi även
ett antal olika konstruktionssystem och tekniker. Oavsett det
handlar om att bygga ut eller bygga en helt ny byggnad så
är det viktigt att ni får den lösning som passar era behov bäst.
Behovet kanske bara är tillfälligt, så att byggnaden ska uppföras
under en begränsad tid och då är ett modulärt byggsystem
smartast. Är behovet permanent så kan vi använda ytterligare
ett antal byggmetoder för att uppföra byggnaden. Om ni saknar
kapital för att köpa och äga er nya skola finns möjligheten till att
hyra/leasa på ett önskat antal år.
Oavsett vilket system ni väljer får ni alltid en modern, flexibel
och prisvärd lösning. SmartMove arbetar med checklistor

Det blir allt vanligare att bygga skolor och förskolor med moduler

och frågeformulär som är framtagna utifrån tidigare kunders

av flera anledningar. En viktig anledning är givetvis att det går

önskemål och val, så att man som beställare får hjälp med att

så snabbt! När de tidigare byggda skolorna i kommunen inte

fatta beslut i viktiga ställningstaganden.

räcker till så kan SmartMove leverera en färdig byggnad på kort
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tid, både genom våra standardmodeller och skräddarsydda
Naturligtvis uppfyller alla våra lösningar de krav som ställs i

alternativ efter önskemål. Dessutom gör moduler det mycket

Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets Konstruktionsregler

enklare att montera ner skolan när behovet plötsligt minskas

(BKR), men vi kan också erbjuda lösningar som ställer

eller om den behövs flyttas till en annan plats, samt bygga ut

betydligt högre krav på exempelvis energieffektivitet eller

om fler avdelningar kommer att behövas.

miljöcertifieringar.
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Valfrihet av byggsystem

Moduler

Lösvirke

Varje modul med färdig konstruktion i storlek 20 kvm väger

Lösvirke kan vara bra och stabilt om byggnaden kommer

från c:a 2 ton utan inrede i våra lättare byggsystem. Detta kan

att stå kvar. Det är ett beprövat byggsätt som de allra flesta

jämföras med exempelvis våra moduler av träregelskonstruktion

hus och byggnader består av. Lösvirke kan innebära allt från

som väger runt 6 ton och betongkonstruktion som väger från

traditionella träreglar, till mycket modernare byggsystem som

12 ton. Genom den lägre vikten kan fler moduler transporteras

t.ex. lättreglar, stålreglar eller sandwich-element.

samtidigt

alternativt

att

mindre,

enklare

transportmedel

kan användas. Då modulerna är betydligt lättare än andra

I de fall som kunden önskar att rita upp sin egna skolbyggnad,

system kan man använda mindre kranar, hjullastare etc. till att

men inte vill begränsa sig till modulers storlekar och utformningar,

lossa, lyfta och flytta modulerna. Genom den lägre vikten på

så passar lösvirke utmärkt. Det finns då färre begränsningar på

byggnadskonstruktionen behövs heller inte lika omfattande

storlekar, utformningar, planlösningar och krav (då det ska

markförstärkningar som vid traditionella tyngre moduler. I

byggas på plats).

många fall behövs inte heller en betongplatta utan endast en
plintlösning alternativt en markisolerad kantbalkkonstruktion.

Vid

lösvirke

finns

färre

storleksbegränsningar,

men

fler

begränsningar kring transport, vikt och flyttning av kompletta
SmartMove har en miljö- och kostnadseffektiv lösning för att

moduler, samt längre byggtid. Vi vill därför alltid diskutera fram

både konstruera och transportera moduler som är bredare

den perfekta lösningen för varje unika byggprojekt.

än det maximala breddmåttet på svenska väg utan krav på
följebil (3,1 m).
Modulbredder över 2,4 meter: Detta möjliggör betydligt
intressantare

planlösningar

än

det

som

modulbyggda
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byggnader normalt har. SmartMove satsar på bredare
alternativa moduler. Som tillval finns moduler i bredder upp till
4,15 meter, vilket är det högsta breddmått som får transporteras
på svensk väg.
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Skräddarsy efter behov

Standardutförande
SmartMove har tagit fram ett flertal modeller för skolor och
förskolor. 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 en liten förskola i en mindre
kommun, eller en större skola i en stad.
På kommande sidor så visar vi några av våra framtagna skolor
som är redo att byggas. 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 egen planlösning.

Efter kunds önskemål

Vi har delat upp modellerna för om de är anpassade för

Trots att vi har framtagna standardmodeller så vill vi ge våra

förskolor

istället

kunder friheten att bygga den skola som de själva önskar. Därför

för undervisningssalar, med kapprum som är anpassade

(oftast

mindre

byggnader

med

lekrum

kan våra modeller anpassas efter önskemål. Skolan kanske

på ett annat sätt), eller skolor för barn och/eller studenter

behöver fler badrum? Större lekrum? Det är inga problem att

(undervisningssalar, samvarorum, sittplatser i korridorer och

justera de modeller som vi har tagit fram.

kapprum, förvaringsskåp för samtliga elever, m.m.).
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? Behövs det undervisningssalar i olika
storlekar? Grupprum? Konferensrum för lärare och personal?
Ska maten lagas på plats eller kommer den färdiglagad? Hur
många elever förväntas att gå på skolan? Tillsammans med
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kunden kommer vi fram till de bästa lösningarna.
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Skräddarsy efter behov
Traditionellt eller modernt utseende?
En skola som är traditionell till utseendet kan t.ex. vara en
rektangulärt utformad byggnad med faluröd fasadpanel,
sadeltak, standardstorlek på fönster, m.m. Man har fortfarande
många val med en traditionell byggnad, men resultatet blir
en byggnad som enkelt kan byggas på ett område där alla
byggnader håller en familjär stil.
Om man önskar en modern stil så har man oändligt med
valmöjligheter. Stora fönster, platt tak, skivfasad, oregelbunden
utformning, detaljer som ger kontrast till resten av byggnaden
etc. är bara några av alla detaljer som man kan använda sig
av för att ge skolan en unik personlighet.
Det är vanligt att förskolor håller en mer klassisk stil då dessa
byggs nära bostadsområden, men en skola för lite äldre
ungdomar/studenter kan ofta ha moderna drag, som stora
glaspartier, flera våningar, innegårdar, och större öppna ytor
inomhus. Det är därför viktigt att tänka på vart byggnaden ska
placeras, vad det finns för regler just på den platsen och vilka
årskurser som ska gå på skolan.
SmartMove har tagit fram ett par modeller med inslag av dessa
stilar, men det går att ändra en traditionell byggnad till mer
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modern, och tvärtom.
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Skräddarsy efter behov
Olika vägar att beställa er skola
Välj en av våra färdiga lösningar.
Då är projektering, konstruktion, ritningar etc. färdiga.
Fördelar:
• Snabbast möjliga leverans med kortast möjliga byggtid.
• Lägsta möjliga utgångspris.
Nackdelar:
• Mindre flexibilitet i utformning/omfattning.
Välj en anpassad lösning utifrån en av våra färdiga lösningar.
Fördelar:
• Lösningen går att anpassa i både storlek och utformning.
• Kostnadseffektiv.
Nackdelar:
• Något längre leveranstid än vid en standardlösning.
Välj en speciallösning.
Här har du fria händer att utforma din lösning utifrån helt
egna önskemål. Välj önskat antal våningar, rumshöjder,
utfackningsväggar, häftiga entrépartier osv. Här finns få
begränsningar så låt fantasin flöda.
Fördelar:
• Endast fantasin sätter begränsningar på unika lösningar.
Nackdelar:
• Leveranstiden blir längre.
• Kostnaden blir högre.

Arbetsgången
1.

2.

Definiera era behov. Exempelvis hur många rum som

4.

När bygglov beviljats, underteckna avropshandlingar.

behövs och vad varje rum ska användas till. Ska korridor

Göra nödvändiga projekteringar, fastställa tidsplan,

finnas invändigt eller utvändigt? Behövs trappor eller hiss?

förbereda produktion och beställa material. Färdigställa

Hur många wc/badrum, kök etc. behövs?

mark- och grundarbeten.

Hur ser tomten ut? Beroende på tomtens bredd, djup och

5.

storlek så utformas byggnadens längd, bredd och antal

Leverans av material/moduler till byggarbetsplats,
slutmontering inklusive kvarvarande installationsarbeten.

våningar utifrån dessa förutsättningar.
6.
3.

Skriva avtal, upprätta betalningsplan, söka bygglov och
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andra tillstånd.
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Slutbesiktning och tillträde på överenskommet datum.

Lokaler och rum
Lokaler och rum för skolor
Skötrum

Entré/kapprum
Förskolornas

kapprum

innehåller

upphängningsmöjligheter

Om småbarn vistas på skolan så ska ett skötrum finnas, med

för elevernas kläder samt skolmaterial i ett eget fack, med

bl.a. skötbord och handfat. Kan med fördel finnas vid en wc.

avskiljande väggar mellan facken. Kapprum i skolor för lite äldre

Tvättstuga

elever är utrustade med skåp med lås till varje elev, där de kan

Tvättmöjligheter är bra både för saker i skolan som snabbt

förvara ytterkläder och skolmaterial. Huvudentrén kan bestå av

blir lortigt (t.ex. dukar, handdukar) och om elevernas kläder

kapprum för övriga besökare samt reception.

lortas ner eller spills på och behöver tvättas omgående.

Undervisningssal

Det är inte alltid som en separat tvättstuga behövs, utan en

Antalet undervisningssalar beror på antalet elever och klasser.

tvättmaskin, torkskåp och torktumlare kan finnas i ett annat

Vissa klassrum behöver anpassas för olika ämnen, och kan t.ex.

personalutrymme.

behöva diskbänk/vask, speciell ljudisolering. Grupprum bör

Tillagningskök/mottagningskök

finnas nära undervisningssalarna.

Både tillagningskök och mottagningskök kan byggas, men

Lekrum

det är vanligast med ett mottagningskök där värmeskåp,

Lekrummet är det utrymme i en förskola där barnen spenderar

mikrovågsugn, kyl/frys m.m. finns tillgängligt för att kunna

mest tid. Det är ett öppet rum med många möjligheter för lekar

förbereda maten som kommer in, samt servera frukost.

och spel. Eventuellt finns en hörna för bord och stolar, om inte

Förråd

dessa är tillgängliga i ett annat rum (t.ex. grupprum eller matsal).

Förråd kan finnas både inomhus och utomhus. Förrådet

Matsal

inomhus kan finnas för skolmaterial som böcker, papper,

Varje avdelning av förskolorna har en egen matsal som finns i

pennor, m.m. Förrådet utomhus kan vara bra för eventuell

anslutning till ett kök. Utöver lunchtimmarna så kan matsalen

vaktmästarens verktyg, fotbollar, innebandymål, eller andra

användas som utrymme för eleverna att spela spel, måla, och

prylar för utomhusaktiviteter.

andra aktiviteter som kräver bord. I en skola för äldre elever

Teknikrum

så ska matsalen rymma samtliga elever/studenter på skolan,
alternativt om klasserna har olika lunchtimmar. Matsalen är ett
öppet utrymme med bord och stolar, och ligger i anslutning till
köket för snabbast service.
Grupprum
När klassen ska delas upp för olika aktiviteter och grupparbeten,
så kan grupprum användas för att ge alla grupper ett eget
utrymme. Grupprummen kan även finnas tillgängliga om
någon elev behöver jobba ostört.

Teknikrummet kan användas som ett drift- och skötselrum.
Rummet innehåller bl.a. elskåp.
Bibliotek
Biblioteket behöver ingen särskild utrustning, men består av en
större, öppen sal med bokhyllor. Biblioteket är även bra som en
plats för elever att sätta sig i en grupp, eller enskilt, för att jobba
på ett projekt.
Datorsal
Datorsalen finns tillgänglig för elever/studenter som inte har egen

Personalrum/kontor

tillgång till internet genom personlig laptop/dator, surfplatta

Personalrum kan användas för personalmöten, lunchraster m.m.

eller mobil när de är på skolan. Datorsalen utrustas med t.ex.

för lärare eller övrig personal i en skola/byggnad. Det utrustas

skrivare. Kan utnyttjas med fördel under grupparbeten.

ibland med ett komplett köksområde samt tillräckligt med bord

Rum för kurator/psykolog/skolsköterska

och sittplatser för personalen. Det finns till fördel i närheten av
andra personalutrymmen. Separata kontor för lärare/personal
är också möjligt.

Ett undersökningsrum eller likande behövs i större skolor där
eleverna kan uppsöka kurator/psykolog/skolsköterska på plats
av olika anledningar. Beroende på om det är kurator/psykolog

WC/RWC

eller skolsköterska som använder rummet, så behövs olika

På en förskola är ofta varje toalett separat. Då finns ingen

sorters utrustning. Det kan t.ex. behövas brits, vask/diskbänk och

uppdelning för män och kvinnor, eftersom varje toalett är

säng för vila.

fullutrustad med handfat, soptunna m.m. På en skola för äldre
SmartMove - Skolor-rev1.0.pdf

elever ska allmänna toaletter för både män och kvinnor finnas.
Toaletterna är uppdelade i bås. Samtliga handikappsanpassade
toaletter (RWC) ska finnas i ett eget, större, utrymme utrustat
med bl.a. armstöd, och larm/möjlighet att kalla på hjälp.

© SmartBo AB

9

Standardmodeller
Utformning
SmartMove värdesätter en välutformad planlösning. Placering

Nedan ser ni vår förskola 2016 som exempel. Då detta är en

av olika rum och utrymmen är väldigt viktigt, och anpassas

liten förskola med endast en avdelning, så har vi valt en mer

efter vilken typ av skola det är och önskad storlek. Det är t.ex.

enhetlig utformning. Från byggnadens mittpunkt, d.v.s. köket/

viktigt att personalrum finns nära till klassrum/lekrum/ateljé,

matplatsen, så är det nära till allt. Kapprum/entré är kopplat

utan att skapa onödigt springande genom de olika rummen

till personalrum, vilket betyder att en förälder enkelt kan få

eller korridorer. Kapprum/entré ska helst delas in per avdelning

kontakt med lärare/personal vid avlämning/avhämtning.

och i sin tur leda till den avdelningens klassrum utan att störa de

Personalrummet har en handikappsanpassad WC, som är nära

andra, men ändå ha gemensamma korridorer till bl.a. matsal.

både entré och matplats. Förskola 2016 passar utmärkt om

Det är mycket att tänka på när det kommer till alla typer av

man önskar en mindre, mer personlig förskola där barnen och

rum, och det är därför vi har tagit fram våra standardmodeller.

lärarna blir som en familj. Det går givetvis att anpassa skolan på

Detta håller nere byggtiden och kostnaden för planering av

olika vis, och även bygga ut den med ytterligare avdelningar,

utformningen.

men vid större skolor rekommenderas att man kollar på våra
andra standardmodeller.

1

6

7

4

2

8

9

5
3
10

11

4

Förskola 2016
Teknikrum/förråd

7

WC

2

Allrum/lek/vila

8

Kapprum/entré

3

Ateljé/spelrum

9

Personalrum

4

Kök

10

Personal-WC/RWC

5

Matplats

11

Kontor

6

Skötrum/WC

8
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Exempel på hur rummen kan komma att se ut.
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Standardmodeller

Perfekt för
bostadsområdet!
Förskola 2016

Fakta

Förskolan 2016 är vår minsta standardmodell. Förskola 2016

Antal våningar:

1

innehåller en avdelning (c:a 20 barnplatser). Den har en

Antal avdelningar:

1

stor matplats med tillhörande kök, allrum med möjlighet

Barnplatser:		

20 st

för lek och vila, ateljé, WC och separat rum för spel och lek.

Personalkontor:		

1 st

Handikappsanpassad WC och WC med skötbord finns vid

Byggnadstyp:		

Förskola

entrén. I personalavdelningen finns ett personalrum, teknikrum,

Byggarea:

192 kvm

förråd, wc och kontor.

Bruksarea:		

176 kvm

Kök:			Vanligt kök
Ventilation:		 FTX

Meter

Vattenburna radiatorer

SmartMove - Skolor-rev1.0.pdf

Värmesystem:		

Skala 1:200
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Standardmodeller

Passar som både
modern och traditionell!

Förskola 2017

Fakta

Förskolan 2017 innehåller två avdelningar (c:a 40 barnplatser).

Antal våningar:

Avdelningarna har egna entréer/kapprum, med wc precis vid

Antal avdelningar:

2

ingången, varav en wc med dusch. Förskola 2017 har en stor

Barnplatser:		

40 st

matplats och separat mottagningskök och rum för disk. Det finns

Personalkontor:		

1 st

även rum för lek/vila, städ, teknikrum, handikappsanpassad wc

Byggnadstyp:		

Förskola

med skötbord, samt ett personalrum med en liten kökshörna.

Byggarea:

345 kvm

Bruksarea:		

328 kvm

1

Kök:			Mottagningskök
Omklädningsrum:		

1 st

Ventilation:		 FTX
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Värmesystem:		

Meter
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Skala 1:200

Vattenburna radiatorer

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, stolar eller
gungställning, 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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Kontakta oss!
info@smartmove.se
+46 760 28 28 88
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