
Basfakta

Bärande system och byggnadsdelar

Grundläggning                                                                                     

Luftad träpallgrund där luftning sker genom grundsockelsarg av 
trä, glespanel.

Stomme                                                                                           

Vertikalbärverket utgörs av tre bärande träregelväggar tvärs 
modulenhetens längdriktning. Lasten från takbjälklaget fördelas 
på dessa väggar via längsgående Kertobalkar. Bärlinor och 
tryckplattor av trä för ner lasterna till marken. Dimensionerande 
snölast S0 är 5,0 kN/m2. Dimensionerande golvbelasting är 
200 kg/m2, utbredd last.

Golvbjälklag

2,0 mm grå PVC
22 mm spontad golvspånskiva
45 x 170 mm golvbjälkar C 600 
170 mm mineralull
6,5 mm plywoodskiva

Takbjälklag

Takpapp 
12 mm plywood
218 - 160 x 45 mm kilar C 600 
Ventilerad luftspalt
120 mm mineralull med vindskydd
220 x 45 mm takbjälkar C 600 
220 mm mineralull
13 mm vitmålad gipsskiva

Yttervägg enhets kortsida

25 mm lockläkt
12 mm fasadpanel präglad MDF
28 mm ventilerad luftspalt
120 x 45 mm reglar
Vindskydd 
120 mm mineralull
45 x 45 mm reglar
45 mm mineralull 
Diffusionsspärr
13 mm gipsskiva
Vitmålad glasfiberväv

Produktfakta
Byggnadssystem Kubik Förskola

Yttervägg enhets långsida

25 mm lockläkt
12 mm fasadpanel präglad MDF
28 mm ventilerad luftspalt
70 x 45 mm reglar
70 mm mineralull
3 mm oljehärdad träfiberskiva
3 mm oljehärdad träfiberskiva
70 x 45 mm reglar
70 mm mineralull
13 mm gipsskiva 
Vitmålad glasfiberväv

Enhetsavskiljande innerväggar

Vitmålad glasfiberväv
13 mm gipsskiva
70 x 45 mm reglar
70 mm mineralull
3 mm oljehärdad träfiberskiva
14 mm oventilerad luftspalt
3 mm oljehärdad träfiberskiva
70 x 45 mm reglar
70 mm mineralull
13 mm gipsskiva 
Vitmålad glasfiberväv

Korridorväggar 

Vitmålad glasfiberväv
2x13 mm gipsskiva
70 mm regel
70 mm mineralull
2x13 mm gipsskiva
Vitmålad glasfiberväv

Innerdörrar 

Dörrar mellan rum och korridor med furukarm och massivt 
vitmålat dörrblad. Klämskydd i bakkant dörr med gummilist. 
Glas i dörrblad till vilrum och skötrum.

Fönster 

Fasta och öppningsbara fönster. Alla fönster har solskyddsglas 
som minskar värmeinstrålningen och skapar ett jämnare och 
behagligare inomhusklimat. U-värde: 0,78 W/m2 K

Ytterdörrar 

Utåtgående vitmålade dörrar i aluminium med format 11x23m. 
Som utrymningsdörr i gavel används i vissa fall utåtgående 
trädörrar 10 x 21 m. 

Färgsättning

Fasad utvändigt NCS 3030-Y30R sandfärgad. Fönster och ytter-
dörrar med foder vita NCS 0502-Y. Invändig målning NCS 0500 
vit. Golvbeläggning i grå nyans. Sockellister och dörrkarmar i 
vitt. Kontrastmarkerande foder runt dörrar.

Utrustning, standard

Varje avdelning är utrustad med: kapprumsinredning 20 platser, 
1 st tvättbänk, 2 st torkskåp, 1 st elektriskt skötbord, 1 st kök 
inklusive vitvaror, 4 st högskåp samt persienner.

Area

Längd

Bredd  

Höjd, exteriör  

Höjd, interiör  

Vikt

28 m2

9 620 mm 

2 920 mm 

3 400 mm 

2 700 mm 

6,5-8 ton
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Projektspecifika anpassningar som skiljer sig mot 

denna produktfakta kan förekomma.

                                                    SID 1 AV 2



Tekniska egenskaper

Kommunikation

Byggnader uppförs i ett plan. Entrédörrars storlek är 11 x 23 m 
invändiga dörrars storlek är 10 x 21 m. Korridorbredden är 
1 400 mm. 

Akustik

Väggar i enhetskarvar är uppbyggda som två halvväggar med 
mineralullsisolering och oventilerad luftspalt. Därigenom erhålls 
en ljudavskiljning om ca 44 dBA. Korridorväggar är utförda för 
en avskiljning om ca 35 dBA. Takmonterade ljudabsorbenter i 
tak.

Svagström

Ett stort antal funktioner kan erhållas som tillval och anpassas 
efter individuella önskemål och behov. Kanaler för komplette-
rande svagströmsinstallationer är förlagda åtskilda från stark-
strömsledningar ovan korridorundertak.

Starkström

Anläggningen är konstruerad för att motsvara kraven enligt 
gällande starkströmsföreskrifterna från Elsäkerhetsverket. 
El-distribution till byggnaden sker med en huvud-/servisledning 
som ansluts till en gruppcentral placerad i elnich i teknikenhet. 

Mätning av energianvändning enligt Boverkets föreskrifter 
ingår.

Från gruppcentral försedd med jordfelsbrytare sker matning di-
rekt till övriga enheter via 2 st el-skenor, typ KB placerade ovan 
U-taksgaller i korridorstråk. Från el-skenorna sker kabeldrag-
ning från automatsäkrade uttagsboxar i utanpåliggande elkanal 
till uttagspanel på fasadvägg. 
Belastningsobjekt ansluts generellt med stickkontakt. 

Belysning

Rum är försedda med närvarostryda LED-armaturer monterade 
direkt mot tak. 

Värme

Uppvärmning sker med vattenburet radiatorsystem med vär-
mekälla i form av värmepump eller fjärrvärme. Komfortvärme i 
golv finns i allrum, samt när lek- och vilrum finns i anslutning till 
allrum. 

Ventilation

Ett FTX-aggregat är placerat i varje teknikenhet. Flödet regle-
ras av frekvensstyrda fläktar och uppgår till max 300 l/s.  

Tilluften kanaliseras i korridorstråk och tillförs rummen via don 
placerade på korridorvägg. Två olika dontyper före kommer 
som standard. Frånluften förs via överluftsdon till korridor 
och sugs ut via don i WC och korridor där den kanaliseras till 
FTX-aggregat. Don mot det fria är placerade högt på fasad-
vägg. Tidsstyrning som sker med veckotidur medger reglering 
för olika driftsförhållanden.

Sanitet

Anslutning av kallvattenledning PEM ∅32 sker underifrån till 
kopplingspunkt (1,5 m ovan golvbjälklag) i fläktrum. Inkomman-
de vattenledning förses med värmekabel. Spillvattenledningar 
∅110 dras i golvbjälklag och ansluts till en gemensam kopp-
lingspunkt i underkant bjälklag i fläktrum. Luftning av avlopp 
sker med vakuumventil i fläktrum.

Projektspecifika anpassningar som skiljer sig mot 

denna produktfakta kan förekomma.
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