
Modulsystem Nova utmärker sig genom sin 
rymd, moderna och ljusa formgivning samt 
möjlighet till dubbla korridorer. Det passar bäst 
som kontor och kan byggas i ett till tre plan.

Produktfakta Nova

NOVA



Allmän beskrivning

Användning 
Modulsystemet är främst avsett för 
användning som kontor, men kan 
användas för skolor, enklare laborato-
rier etc. Byggnader kan uppföras i ett 
till tre plan. Systemet medger öppna 
planlösningar i flera plan med fri 
spännvidd på upp till 10 m. En pelare 
krävs över modulernas hela längd. 
Systemet har inga bärande inner-
väggar.

Kvalitet 
Tillverkningen av moduler och tillbehör 
sker inomhus under kontrollerade 
former. Vår tillverkare är certifierad 
enligt både ISO 9001 och ISO 14001. 
Etablering och service följer Adapteos 
kvalitetssystem. Förslag till kontroll-
plan upprättas av Adapteo.

Miljö
Resurshushållning
Modulsystemet är utfört för låg 
energiförbrukning med god värmeiso-
lering och täthet samt hög grad av 
värmeåtervinning med värmeväxlare i 
ventilationssystemet. Materialval sker 
med prioritering av förnyelsebara 
råmaterial. Vid tillverkningen i in-
dustriell form minimeras mängden 
materialspill.

Miljöpåverkan
Den höga prefabriceringsgraden och 
flyttbarheten gör att mängden rest-
produkter minimeras över byggnadens 
livslängd. Val av material och delsystem 

De generösa måtten i Nova-modulerna ger våra kunder 

oanade möjligheter när det kommer till planlösning och 

inredning av kontorsmiljöerna. Modulserien utmärker sig 

genom att vara uppbyggd av moduler som är 14 meter 

långa och 4 meter breda. 

sker med prioritering av återvin-
ningsbarhet med syfte att minimera 
skadlig miljöpåverkan. Vid tillverkning 
och etableringar sker källsortering av 
restprodukter.

Arbetsmiljö
Luftbehandlingssystemet är utfört 
för att ge god luftkvalitet med låga 
halter av CO2. Ytskikten är hårda och 
enkla att rengöra. Belysningssystemet 
är utfört för att skapa god ljusmil-
jö. Färgvalen syftar till att skapa en 
ombonad miljö. Arkitekturen skapar en 
ljus och luftig miljö med stort insläpp 
av dagsljus och möjlighet till utblick.

Format och egentyngd 
Modulernas dimensioner är 
14 000x3 980x3 650 mm (L x B x H) exkl 
utvändiga tillbehör. Moduler försedda 
med gavelväggelement och emballage 
har bredden 4 150 mm. Invändig
rumshöjd är 2,79 m och i korridor är 
höjden 2,47 m. Egentyngden varie-
rar mellan 10,0 och 18 ton. Lyft sker i 
pelartopp med kran. 

Färgsättning 
Fasad utvändigt Equitone Pictura 041 
svart (Närmaste NCS- S 6500 N).
Grundsockel NCS- S 4000 N mörkgrå.
Fönster RAL 7016 grafitgrå.
Stuprör, midjeplåt, hörnfoder RAL 
9006 silvermetallic.
Entré- och glaspartier RAL 7016 
grafitgrå.
Invändig målning väggar NCS- 
S 0500 N vit.
Väggar i våtrum Fibo 3091 och 1066, 

vit och svart eller likvärdig.
Golvbeläggning linoleum, typ Tarkett 
Veneto XF2 2,0 Pebble 604 eller 
likvärdig, mellangrå.
Golvbeläggning våtrum, typ Tarkett 
Optima 3247 866 eller likvärdig, 
mörkgrå.
Sockellister, dörrkarmar och glaspar-
tier med foder i NCS-S 0500 N vit.
Kök Marbodal Arkitekt plus kritvit eller 
likvärdigt.
Akustikundertak white frost NCS-S 
0500 N. 

Utrustning 
Till modulsystemet finns ett stort 
urval av tillbehörssystem som tillval. 
Exempel är utvändiga trappor, ramper, 
skärmtak, utebelysning, hissar, central 
styrning av solavskärmningen, kodlås, 
tele-/datanät, brandlarm, inbrotts-
larm, uttagsstavar, verksamhetsan-
passad belysning, belysningsstyrning i 
zoner mm. 

Projektering 
Adapteo upprättar erforderliga 
handlingar för egna arbeten och för 
bygglovsansökan. Instruktioner för 
drift och skötsel av byggnaden och 
dess installationer tillhandahålles av 
Adapteo.

Drift och underhåll 
Adapteo svarar för service och 
underhåll av byggnaden och dess 
installationer under hyrestiden enligt 
tillhörande hyreskontrakt.

Tekniska egenskaper

Kommunikation 
Byggnader uppförs i ett, två eller 
tre plan. Förbindelse mellan vånings-
planen sker inomhus genom separata 
moduler med trappor respektive hissar 
i 3 plan. I 2 plan finns ett invändigt 
trapphus med en hiss placerat i en 
rumsmodul. 

Entrédörrars storlek är 12 x 23 m. 
Invändiga dörrars storlek till kontors-
rum är 10 x 21 m. Korridorbredden är 
1 300 mm.



Akustik 
Väggar i modulskarvar är uppbyggda 
som två halvväggar med mineralull-
sisolering och oventilerad luftspalt. 
Därigenom erhålls en god ljudav- 
skiljning.
Stegljud mellan våningsplanen 
dämpas genom två separata bjälklag. 
Undertak i rum och korridor utgörs 
av akustikskivor, vilket ger en kort 
efterklangstid.

Brand 
Modulsystemets stomme är konstru-
erat för brandmotståndskrav för en 
BR1-byggnad.

Ytskiktskraven för samtliga byggnads-
typer uppfylls genom att invändiga 
ytskikt utgörs av målad glasfiberväv, 
placerat på gipsskivor. Undertak utförs 
med Master A, vilket uppfyller kravet 
på ytskikt klass 1 på tändskyddande 
beklädnad. Fasadbeklädnad utgörs av 
fibercementskiva. Denna klarar kraven 
på tändskyddande beklädnad med yt-
skiktsklass I och A2, -s1, d0. Brandlarm 
kan erhållas som tillval. 

Inbrottsskydd 
Larmsystem med närvarodetektering i 
rum, kort-/kodlås och dörrkontroll kan 
erhållas som tillval.

Tele- och datainstallation 
PDS-nät kan dras i förinstallerade ka-
naler i modulens tvärs-/längsriktning. 
Uttag för tele- och datatrafik kan 
placeras i förinstallerad väggkanal. 

Svagström 
Modulsystemet har ett nedpendlat 
undertak i rum vilket möjliggör en dold 
svagströmsinstallation åtskild från 
starkströmsledningar. 

Starkström 
Anläggningen är konstruerad för att 
motsvara kraven enligt starkströms- 
föreskrifterna Elsäk-FS 2015:3. Eldistri- 
bution till byggnaden sker med en 
huvud-/servisledning som ansluts till 
en fördelningscentral. I KF1 finns plats 
för elmätare placerad i installations-
schakt.

I en uppställning placeras en fördel-
ningscentral (inkommande servis 250 
ampere) i en försörjningsmodul av 
typen NF1. Fördelningscentralen är 
dimensionerad för att förse upp till 
3 våningsplan med 100 ampere till 
respektive plan. Detta begränsar 
antalet moduler per våningsplan till 
ca 10 st. Maximalt 6 st rumsmoduler 
bör placeras i rad. Fördelningscentra-
len matar sedan vidare till en auto-
matcentral placerad i elschakt i NF1 

Area

Längd

Bredd  

Höjd, exteriör  

Höjd, interiör  

Vikt

56 m2

14 000 mm 

4 000 mm 

3 650 mm 

>2 700 mm i rum 

10-18 ton



på respektive våningsplan. Från au-
tomatcentralen matas följande delar 
med separat kablage med samman-
koppling med snabbkopplingsteknologi: 
värme, belysning, allmänkraft och 
datakraft.
Från elmatning i korridor sker kabel-
dragning dolt ovan undertak till uttag 
infällda i tak och i kanal på fasadvägg. 
En uttagsgrupp består av 2 st uttag 
för datakraft och 4 st uttag för allmän 
kraft. Belastningsobjekt ansluts gene-
rellt med stickkontakt. 

Belysning 
I korridorstråk finns 2 st infällda LED 
plattor 300 x 300 per korridor och 
modul. I rum placeras LED plattor 
600 x 600 efter verksamhetens behov. 
Om 300 Lux i allmän belysning är till-
räckligt krävs 2 st armaturer/rum.  LED 
plattor i rum är försedda med närvaro-
styrning och dagsljussensori grundut-
förande. Som tillval kan LED plattorna 
kopplas samman för att styras i valfria 
zoner. Styrning av belysning (dimra, 
tända/släcka) sker med en trådlös 
tryckknapp. 

Värme 
Värmekälla luft-vatten värmepump – 
elradiatorer: 
Under verksamhetstid (dagtid), då 
värmebehovet normalt sett är relativt 
litet, värms luften med ett vattenbat-
teri i ventilationsaggregatet anslu-
tet till en luft-vatten värmepump. 
Lågtempererade elradiatorer med 
termostat för nattsänkning utgör vid 
behov ett stöd till den värmda luften. 
Utanför verksamhetstid (kvällar, nätter 
och helger) ställs ventilationsaggregat 
om till 100% returluft. Nattsänkning 
aktiveras då på elradiatorerna och 
inställt värde sänks.

Tillval/andra värmekällor:
Vattenburen värme och andra värme-
källor såsom fjärrvärme går att få som 

tillval. Ventilationsaggregatet/
värmesystemet kan även kopplas upp 
till en molntjänst för övervakning och 
styrning. 

Kyla 
Standardiserat system för komfortkyla 
med luftburen kyla är standard. Regle-
ring sker med hänsyn till luftflöde och 
temperaturer. 
För att minska behovet av kyla är 
modulerna utrustade med utvändig 
solavskärmning. 

Ventilation 
Ett FTX-aggregat är placerat i varje 
försörjningsmodul. Flödet regleras 
steglöst i intervallet 500-1400 l/s. 
Värmeåtervinning sker med roterande 
värmeväxlare. Tilluften kanaliseras i 2 
kanaler placerade i respektive korridor 
och tillförs rummen via dysdon pla-
cerade i korridorvägg. Frånluften förs 
via överluftsdon till korridor och sugs 
ut via don i WC och korridor där den 
kanaliseras till FTX-aggregat. 
Tidsstyrning som sker med veckotidur 
medger reglering för olika driftsför-
hållanden. Maximalt 6 st rumsmoduler 
bör placeras i rad. 

Sanitet 
Anslutning av kallvattenledning sker 
underifrån till kopplingspunkt i fläkt-
rum. Inkommande vattenledning förses 
med värmekabel. Elektrisk varmvatten- 
beredare om 30 l är placerad fläktrum. 
Spillvattenledningar dras i golvbjälklag 
och ansluts till en gemensam kopp-
lingspunkt i fläktrum. 

Tillgänglighet 
Modulbyggnaden har minst en 
tillgänglig och väl synlig entré med 
tillhörande ramp och utvändigt vilplan 
framför en tillgänglig entrédörr. 
Tillgängliga dörrar i moduluppställning 
har tillräckligt betjäningsutrymme för 
att öppnas från rullstol.

Bärande konstruktion

Grundläggning 
För byggnader t o m två plan grundläggs 
byggnaden på en avjämnad och väl pack-
ad grusbädd som undergrund. Grundöver-
byggnaden sker med tryckplattor, plintar 
och bärlinor. För byggnader i tre plan väljs 
grundläggningsmetod med hänsyn till 
förutsättningarna på platsen. Vid grund-
läggning och montage följs Adapteos 
föreskrifter.

Stomme 
Stomsystemet utgörs primärt av en 
ramkonstruktion i stål med pelare dolda i 
fasadvägg och balk i bjälklag. Vid en helt 
öppen planlösning blir den invändiga pela-
ren dock synlig, denna kläs då in med gips. 
Sekundärt stomsystem i bjälklag utgörs av 
träbjälkar i samverkan med golvspånskivor. 
Stabiliteten uppnås genom momentstyva 
knutpunkter i ramkonstruktionen.

Byggnadsdelar

Golvbjälklag 
2,0 grå linoleum (1,5 PVC i våtrum)
22 spontad golvspånskiva
45 x 220 golvbjälkar, typ kerto c 600
220 mineralull
6,3 vaxad hård board 

Takbjälklag 
Takpapp
12 K-Plywood
Ventilerad luftspalt
vindduk
>270 mineralull
45x390 takbjälkar, typ Kerto c 400
diffspärr
12 fibergipsskiva
15 brandgipsskiva
40 akustikskiva 

Yttervägg moduls kortsida 
8 cementfiber fasadskiva
28 ventilerad luftspalt



vindduk
50 x 45 reglar
50 mineralull
120 x 45 reglar
120 mineralull
28 x 70 reglar
30 mineralull
diffusionsspärr
12 fibergipsskiva
vitmålad glasfiberväv 

Yttervägg moduls långsida 
8 cementfiber fasadskiva
28 ventilerad luftspalt
50 reglar i ramverk
50 mineralull
vindduk
70 x 45 reglar
70 mineralull
0,2 plastfolie
vindduk70 reglar
70 mineralull
13 gipsskiva
vitmålad glasfiberväv

Modulavskiljande innerväggar 
vitmålad glasfiberväv
13 gipsskiva
70 x 45 reglar
70 mineralull
vindduk
14 oventilerad luftspalt
vindduk
70 x 45 reglar
70 mineralull
13 gipsskiva
vitmålad glasfiberväv 

Kontorsavskiljande innerväggar  
(anslutning mellan fönster)
vitmålad glasfiberväv
12 fibergipsskiva
70 stålreglar
70 mineralull
12 fibergipsskiva 

Korridorväggar kontor 
vitmålad glasfiberväv
13 gipsskiva

70 reglar
70 mineralull
13 gipsskiva
vitmålad glasfiberväv
10 x 24 m innerdörr (10 x 21m) m 
överluftsdon (10 x 3 m)
10 x 24 m glasparti

Innerdörrar och glaspartier
Dörrar mellan rum och korridor utförs 
10 x 21 m med vit karm och massivt 
dörrblad (35 dBA) med låskista ASSA 
8765 el likvärdigt
Glaspartier mellan rum och korridor 
utförs 10 x 24 m med karm i 8 mm 
laminerat säkerhetsglas

Listverk 
Sockellister och foder utförs i vitmålad 
furu respektive mdf

Fönster 
Vitmålade träfönster med aluminiumbe-
klädd utsida i format 34,7 x 15,5 m, med 
2 sidohängda inåtgående öppningsbara 

bågar samt en fast ruta. Fönstertyp 
1 + 2-glas
isolerruta för öppningsbara bågar och 
3 glas för fasta rutor. U =0,8 W/m² C.

Ytterdörrar 
Utåtgående gråmålade aluminium-
dörrar i format 12 x 23 m med isolerad 
kärna och 3 glas isolerruta.

Grundsockel 
Ventilerad sockel med 6 cement- 
fiberskiva. 

Midjeband/krön 
Mellanrummet i fasadlivet mellan 
våningsplan täcks med plåt i silver-
metallic. På översta våningsplanet 
fungerar plåten som ett krönelement. 
Plåten utgör samtidigt en front till 
hängrännan.



Exempel - kontor

PLAN 1

PLAN 2



Modultyper

NR2-HNR2-VNR1 NR3

NR5-V NR5-H

NT2

NF1

NT1-E

NR4-E

NR6

NTU1 NTU2 NTU3



ADAPTEO AB
Box 4080 | 169 04 Solna

08-590 994 40 | info.se@adapteo.com
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