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Moelven ByggModul AS
har en årskapasitet på 2300 moduler og
har ca. 190 ansatte. Produktene tilbys til
næringslivet generelt og bygg- og
anleggsbransjen - som permanente og
midlertidige bygg. Byggesystemet skiller
seg ut ved stor fleksibilitet og kan anven-
des til de fleste typer bygg. Moelven
ByggModul AS er markedsleder i Norge.
Denne brosjyren viser først og fremst
byggesystemet rettet mot bygge- og
anleggssektoren. I dag leveres en vesent-
lig del av produksjonen til leilighetsbygg,
kontorer, undervisningsbygg, hotell og
bygg og anlegg.
Kontakt oss for nærmere informasjon,
eller besøk vår internettside www.bygg-
modul.moelven.com.

Et moderne byggesystem
Byggmoduler fra Moelven er ledende på
det norske markedet som service og inn-

kvarteringsrom for enhver midlertidig
arbeidsplass. Husene leveres som volum-
enheter med meget høy ferdigstillelses-
grad i fabrikk.
Byggmoduler for bygg- og anleggs-
sektoren tilfredsstiller de krav som stilles
mellom partene i arbeidslivet. I tillegg
bygges modulene etter den enkelte 
kundes behov og ønske. Husene har høy
annenhåndsverdi og kan bygges sammen
med tidligere leveranser.

Avansert produksjon
På fabrikken bygges gulv, tak og vegger
opp i jigger som manøvreres hydraulisk
til beste arbeidsposisjon. Tak, vegger og
gulv settes sammen til volumenheter
som går videre på samlebånd for videre
ferdiggjøring. Når enheten kjøres ut av
fabrikken, er det kun tilkobling til 
offentlig nett som gjenstår før den kan
tas i bruk.

Transport
Husene transporteres på lastebil, med
jernbane eller på båt. 
Moelven ByggModul skaffer transport
om ønskelig.

Montasje
Under monteringen heises husene på
fundamentet med kran. Husene kan
utstyres med heisebeslag fra fabrikk. 
Alle dagrigger beregnet til entreprenør-
markedet har montert heisebeslag og 

utvendig elkobling. Det kan også 
benyttes nylonstropper som gjør heise-
beslagene overflødige. Alle detaljer for
sammenkobling på byggeplass følger med
i leveransen, og ligger innpakket i en av
modulene.
Om ønskelig gir Moelven ByggModul
pris på montasje.
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Muligheter ved bygging med
moduler fra Moelven:

Denne brosjyre, med tegninger og beskri-
velser, viser Moelvens byggesystem
innenfor flyttbare bygg i 2 etasjer,
Brannklasse 1 i henhold til TEK 97.
I prosjekter hvor moduler benyttes innen-
for andre segment, og i flere etasjer, vil
modulens oppbygging avvike fra det som
er beskrevet her.
Modulbyggesystemet har stor fleksibi-
litet. Ved å bygge i kjede - langvegg mot
langvegg - kortvegg mot kortvegg  - i en
eller to etasjer - kan de fleste behov 
dekkes. Ved sammenkobling av nabo-
moduler, kan modulene ha åpne lang-
sider og kortsider. Bærekonstruksjon i
limtre sikrer stabilitet ved store
åpninger. Tetting av skjøter mellom

modulene utføres på byggeplass.

Tekniske godkjenning / 
Byggeforskrifter:

Moelvens byggsystem har Teknisk
Godkjenning fra Norges Byggforsknings-
institutt (NBI Teknisk Godkjenning). 
Det betyr at byggets statiske beregninger
er kontrollert. Videre er egenskaper med
hensyn på varmeisolering, brannmotstand
og lydisolasjon klassifisert. Produksjonen
blir løpende kontrollert internt, samt ved
uanmeldte stikkprøver i fabrikk utført av
eksterne kontrollører.
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Tak
PVC takfolie
12mm OSB/finer
48x20/70mm falloppbygg
Forhudningspapp
36x148mm bjelkelag
150mm mineralull
Netting
0,15mm Pel-folie
12mm Vinylbelagt sponplate
Vegg
19x123mm dobbelfalset panel
9mm utlekting
9mm OSB/finér
48x73mm bindingsverk
75mm mineralull
0,15mm Pel-folie
12mm Vinylbelagt sponplate
Gulv
2mm gulvbelegg
22mm sponplate
36x148mm bjelkelag
150mm mineralull
7,5mm fuktbestandig finer
23mm TP.imp. kantlekt

Gulv:
Bjelkelag c/c 600 med 200mm mineral-
ullisolasjon. U-verdi = 0,21 W/m²*K
Moduler leveres som standard med 
vinylbelegg. Våte rom med dusj eller
annen hard påkjenning, leveres belegg
med oppbrett på vegg.

Yttervegg:
Stendere c/c 600 med 150mm mineral-
ullisolasjon. U-verdi = 0,28 W/m²*K
Utvendig liggende 19mm dobbeltfalset
trekledning på 19mm utlekting. 
12mm asfaltimpregnert trefiberplate
som vindsperre.

Tak:
Bjelkelag c/c 600 med 200 - 300 mm
mineralullisolasjon. 
U-verdi = 0, 15 - 0,21 W/m²*K.
Isolasjonsmengde i tak bestemmes ut fra
varmetapsberegninger. Over isolasjon er
det lagt vindsperre.
Yttertak utføres med fallkiler 1°, lufte-
spalte, 13mm trefiberplate, og Protan tak-
folie. Takrenner inngår i leveransen.

Etasjeskiller:
Moduler i 1 etasje i 2 etasjes bygg, kan
leveres med forenklet utførelse av 
takelementet. Med slik utførelse må 

modulen stå permanent som 
underliggende etasje, eller den må
påmonteres et mønetak.

Mønetak:
Plassbygget mønetak kan leveres. 
I slike tilfeller leveres modulens 
takelement forenklet.

Vinduer:
Leveres med 2-lags energiglass med
gass, og vakuum impregnert karm
påført 2 lag dekkbeis. Åpningsbare
vinduer leveres horisontalt vendbare.
U-verdi = 1,4 W/m²*K

Innvendig kledning:
12 mm folierte sponplater som standard.
12 mm malte trefiberplater kan også
leveres.
I våtrom benyttes høytrykkslaminat på
vannfast limt kryssfiner. 
I himling benyttes 12 mm folierte spon-
plater. I rom definert som rømningsvei
benyttes platemateriale med nødvendig
brann-klassifisering. ("In 1")

Innvendig takhøyde:
Modulene kan leveres med innvendig
takhøyde 2,4 og 2,7 m.

Ytterdører:
Utførelse i teakfiner, med hvit karm, og 
hardvedterskel. Malt ytterdør kan også
leveres.

Innerdører:
Leveres som lettdører, der spesielle 
forhold ikke krever annet. Brann- og 
lydklassifiserte dører leveres der det er
krav om det.

Tekniske anlegg:
Elektro:
Skjult anlegg. 230 og 400V
Oppvarming: Elektrisk oppvarming
basert på panelovner. Elektriske varme-
kabler i gulv kan leveres.
Belysning: Leveres i samsvar med 
retningslinjer fra Selskapet for Lyskultur

Svakstrøm: 
Brannalarmanlegg, telefon og data, kan
leveres som "plug in" system for rask
montasje, og enkel flytting av bygg.

Sanitær: 
Skjulte installasjoner leveres i form av
rør i rør system, til fordelerskap. Ved
åpne rørføringer benyttes forniklede,
alternativt malte rør. Vann- og avløpsrør
avsluttes ved underkant stubbloft. 

Ventilasjon: 
Tilpasses forskriftskrav innenfor de 
forskjellige områder. Ved leveranser til
bygg- og anleggsmarkedet, utfører vi 
maksimalt av montasjearbeide i fabrikk. 
Dette sikrer rask demontering og remon-
tering, ved senere flytting av byggene.
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Tak
PVC takfolie
12mm fuktbestandig sponplate
48x20/70mm falloppbygg
Forhudningspapp
48x48mm påforing
250mm mineralull
36x198mm bjelkelag
Netting
0,15mm Pel-folie
12mm Vinylbelagt sponplate
Vegg
19x123mm dobbelfalset panel
9mm utlekting
12mm asfaltimp. trefiberplate
36x148mm bindingsverk
150mm mineralull
0,15mm Pel-folie
12mm Vinylbelagt sponpla
Gulv
2mm gulvbelegg
22mm sponplate
36x198mm bjelkelag
200mm mineralull
6mm fuktbestandig sponplate
16mm strølekt

Konstruksjon/materialbruk Snitt

Snitt boligrigg, kontorbygg etc.Snitt dagrigg

55
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Fundamentering/montasje

66

Modulstørrelser

Standardmoduler
Modulstørrelser er angitt på utvendig bin-
dingsverk. Takhøyden er her kun angitt
innvendig, da utvendige mål er avhengig
av type tak og i hvilken etasje modulen
plasseres.

Entreprenørmoduler
For disse modulene oppgis bredde, lengde
og høyde i utvendige transportmål.

Spesialmoduler  
Til spesielle prosjekter kan moduler med
kortere eller mellomliggende lengder
leveres. For moduler med bredde mellom
3360 og 4180 kan lokale transport-
begrensninger forekomme.

77

Montering
Modulene kan monteres 

langvegg mot langvegg, kort-
vegg mot kortvegg og kortvegg 

mot langvegg. Avhengig av bygg-
type, kan opp til fire etasjer monteres i

høyden.  Teoretisk avstand mellom modu-
lene er 40mm.

Lemmer
For å gi bygget/huset økt fleksibilitet, kan
det leveres med lem. Dvs. huset gjøres
klart i fabrikken for sammenkobling med
flere enheter, åpningen lukkes med isolert
lem. Når utvidelse/sammenkobling er
aktuell, tas lemmen ut, og andre bygnings-
messige arbeider er ikke nødvendig. 

Lemmen leveres i to standard størrelser:
1) for standard døråpning 90 cm (lysåp-
ning 89 cm)
2) for standard korridorbredde 120 cm
(lysåpning 116,4 cm).
Alternativ 2 kan i tillegg til tett lem også
leveres med dør og med vindu.

Illustrasjonen over viser en modul med to standard hybler 

Fundamentering:
Moduler må ha understøttelse i 6 til 8 punk-
ter, avhengig av størrelse på modulene.
På værharde steder kan det være nødvendig
med fundamenter i betong, for å sikre til-
strekkelig tyngde på byggene. 

Transport / Montasje:
Moduler med størrelse opp til 84C, dvs.
2,9*8,4 m, kan transporteres 2 stk pr bil.
(En på bil og en på henger.)
Modulene har en vekt mellom 160 og 
200 kg/m², avhengig av innredning.

Adkomst må anordnes slik at bil med modu-
ler og kran kan kjøre inntil og langs en lang-
side av fundamentet. Bredden langs funda-
ment må være minimum 6m av hensyn til
oppstilling av kran.
Normal kranstørrelse er 35 – 50 tonn. Ved
store moduler / kompliserte montasjefor-
hold, kan en større kran være nødvendig.
Montasjedagen er normal bemanning 
5 mann + kranfører. 

Forutsatt tilstrekkelig tilførsel av moduler til
byggeplass, kan det heises på plass 
3 – 4 moduler hver time. Montører ferdig-
stiller bygget utvendig og innvendig. 
I tillegg til bygningsmessige arbeider, slutt-
fører elektrikere, rørlegger og blikken-
slagere, sine tekniske fag 
på byggeplass.
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Arbeidsplasser 
uten innkvarterte arbeidstakere

Generelle bestemmelser om brakker og
mobile letthus. Når et arbeid igangsettes,
plikter bedriften å skaffe romslige spise-
og hvilerom med tilfredsstillende oppvar-
ming under hviletiden.

Golvarealet skal være i samsvar med
gjeldende forskrifter. 
I den kalde årstid skal spise- og hvile-
rommet være oppvarmet fra og med ½
time før arbeidstidens begynnelse.
Bedriften plikter å holde spise- og 
hvilerommet ordentlig rent. Rommet
skal være låsbart. 
Redskaper eller andre uvedkommende
ting må ikke stå i spise- og hvilerommet.
De ovenfor nevnte rom skal ikke brukes
til nattopphold. Vedrørende førstehjelps-
utstyr vises til forskrift om arbeids-
plasser og arbeidslokaler § 28 
(Best nr. 529).

Skifterom
Skifterom skal ha tilstrekkelig plass til å
skifte, nødvendig antall sitteplasser for
skifte av klær og skotøy, låsbart skap til
gangtøy, samt åpen plass til lomp, til
sammen minimum 60 cm pr. person.
På alle riggstørrelser for inntil 
5 personer og inntil 10 personer 
godtas minimum 50 cm pr. person.
På rigg med mindre brakke-enheter
for inntil 6 personer som beskrevet
under III, kan det avtales med de
bedriftstillits-valgte at låsbart skap

utgår når enheten er forsvarlig avlåst 

i arbeidstiden.
Der det er nødvendig skal det i tillegg
være låsbart avlukke for å sikre mot tap
av verdisaker.
Ved utendørs arbeid, eller når arbeidet
ellers gjør det nødvendig, skal det være
eget tørkerom eller annen mulighet til å
tørke vått tøy og fottøy.

Vaskerom
Vaskerom skal inneholde dusj, WC og et
antall tappesteder for bruk til hånd- og
ansiktsvask. Det skal være tilstrekkelig 
fri gulvplass foran vaskestedene.  Dusj
skal være utstyrt med rennende kaldt og
varmt vann. Dersom dusjrom eller hånd-
vasker er atskilt fra garderobene skal det
være lett tilgang mellom dem.
Antall WC, dusjer og tappesteder er
beskrevet under de enkelte rigg-
størrelser. På riggstørrelser for over 18
personer kan det avtales med de
bedriftstillitsvalgte at 1 eller flere dusjer
sløyfes, når antall dusjer åpenbart er
større enn det som vil bli benyttet.
På rigg med mindre enheter for inntil 6
personer som beskrevet under III, kan
det avtales med de bedriftstillitsvalgte at
dusj sløyfes når de likevel ikke vil bli
benyttet.

Spiserom
Spiserom skal være atskilt, og skal om
mulig ha dagslys og utsyn. Spiserom skal
inneholde tekjøkken, kjøleskap og opp-
vaskkum. Tekjøkken skal erstattes med
kaffetrakter og etter behov mikrobølge-
ovn. Det skal være minimum 1,2 m² 
spiseplass pr. person.
På rigg med mindre enheter for inntil 
6 personer som beskrevet under III, kan
det avtales med de bedriftstillitsvalgte at
tekjøkken og kjøleskap sløyfes.

88

Moduler for dagrigg,
små moduler 

Forskrifter Dagrigg

Illustrasjonene på siden er i
målestokk tilnærmet 1:125

99
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Inntil 18 personer.
Rigges med 4 enheter, 1 enhet til 
skiftebrakke, 1 enhet til vaskebrakke
som skal inneholde 2 WC, 2 dusjer og 
8 tappesteder og 2 enheter til spiserom.

Inntil 36 personer.
Det rigges med 7 enheter, 2 enheter til
skiftebrakker, 2 enheter til vaskebrakke
som skal inneholde 4 WC, 4 dusjer og 
16 tappe-steder og 3 enheter til spiserom.

Rigg med standard brakkeenhet 7,4 x 2,5m.

Der det rigges med brakkeenhet 
7,4 m x 2,5 m, gjelder følgende:

Inntil 5 personer.
Rigges med l brakkeenhet med spiserom
og skifte- /vaskerom med WC med vask,
dusj og 2 tappesteder.

Inntil 10 personer.
Det rigges med 2 enheter som beskrevet
over. Illustrasjonene er i målestokk tilnærmet 1:100

Dagrigg, små moduler

1111
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Der det rigges med brakkeenhet 
8,4 m x 2,9 m, gjelder følgende:

Skifte- og vaskebrakke rigges med 1 WC med
vask, 1 dusj og 4 tappesteder pr. brakkeenhet
som nevnt under.

Inntil 12 personer.
Det rigges med 2 enheter, 1 enhet til spiserom
og 1 enhet til skifte- og vaskebrakke.

Inntil 54 personer.
Det rigges med 9 enheter, 3 enheter til
spiserom og 6 enheter til skifte- og 
vaskebrakke.
På rigg for inntil 36 personer eller mer

kan 1 skifte- og vaskebrakke sløyfes 
når inngangsbrakka inngår i riggen.
Inngangsbrakka skal inneholde WC,
dusj, 6 tappesteder, grovvask, urinal 
og tørkerom.

Inntil 18 personer.
Det rigges med 3 enheter, 1 enhet til spiserom
og 2 enheter til skifte- og vaskebrakke.

Rigg med standard brakkeenhet 8,4 m x 2,9 m.

Inntil 36 personer.
Det rigges med 6 enheter, 2 enheter til spise-
rom og 4 enheter til skifte- og vaskebrakke.

Illustrasjonene er i målestokk tilnærmet 1:100

Dagrigg, store moduler

1313
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Inntil 72 personer.
Det rigges med 12 enheter, 4 enheter til spiserom
og 8 enheter til skifte- og vaskebrakke.

På rigg for inntil 36 personer eller mer kan 
1 skifte- og vaskebrakke sløyfes når inngangs-
brakka inngår i riggen. Inngangsbrakka skal 
inneholde WC, dusj, 6 tappesteder, grovvask, 
urinal og tørkerom.

Dagrigg, store moduler

1414 1515

Illustrasjonen er i målestokk tilnærmet 1:100
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Nordenboden

1717

Illustrasjonene er i målestokk tilnærmet 1:125

Nordenboden har 
stålramme med integrert heisbeslag
Utvendig el.tilkobling 230/400 Volt

Modulserien har 
integrert heisbeslag
El.hurtigkobling 230/400 Volt
Innvendig takhøyde 2,4m alt. 2,7m

Kontor
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Boligrigg

1919

Illustrasjonene er i målestokk tilnærmet 1:125
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Til og med 10 personer:
Det rigges med 1 hybelenhet pr. person.
Enheten skal inneholde wc, vask, dusj,
tekjøkken med kjøleskap og oppvaskkum,
seng med veggfast leselampe, bord, 
2 stoler, enkel bokhylle og klesskap.
Vegger og tak skal være vaskbare og godt 
lyd- og varmeisolert. Særlig må vegg og

dør mot korridor ha god lydisolasjon. 
Vindusflaten skal ikke være under 10 %
av golvflaten. Vinduet skal være forsynt
med enten rullegardin og kappe eller 
fortrekksgardiner. Veggventiler eller 
ventiler i vinduskarm skal være montert i 
tilstrekkelig grad, og slik at trekk unngås
i sengen.

2020

Boligrigg

2121

Sentralmodul
Sammensetting av moduler for boligrigg, 
12 mann u/kokkelag

Sammensetting av moduler for boligrigg, 12 mann m/kokkelagIllustrasjonene er i målestokk tilnærmet 1:125
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Boligrigg for inntil 20 personer med kokkelag

Fra og med 11 til og med 20 personer

2222 2323

Illustrasjonene er i målestokk tilnærmet 1:125

Boligrigg 

Det rigges med enkeltrom minimum 
8,5 m² og takhøyden minst 2,30 m.
Soveenheten skal inneholde wc, vask,
dusj, klesskap, skohylle, seng med vegg-
fast leselampe, 1 stol og 1 lenestol av god
kvalitet. Vegger og tak skal være vask-
bare og godt lyd- og varmeisolert. Særlig

må vegg og dør mot korridor ha god lyd-
isolasjon. Vindusflaten skal ikke være
under 10 % av golvflaten. Vinduet skal
være forsynt med enten rullegardin og
kappe eller fortrekksgardiner.
Veggventiler eller ventiler i vinduskarm
skal være montert i tilstrekkelig grad og

slik at trekk unngås i sengen.
På hvert rom skal det monteres 1 tak-
lampe og 1 dobbel stikkontakt samt 
panelovn som monteres under vinduet.
Våtrommet utstyres med tilstrekkelig lys,
stikkontakt, elektrisk oppvarming, 
ventilasjon og speil med hylle. Det rigges

til lomp, min. samlet veggplass 40 cm  pr.
person. Våtrom inneholderne 1 wc, 
1 urinal, 3 tappesteder, 1 skyllekum, 
1 vaskemaskin og 1 tørkeskap/tørketrom-
mel. Videre rigges det spiserom 34 m² og
oppholdsrom/TV-rom 34 m².
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Det rigges med enkeltrom slik som
beskrevet i II. Lomp min. 40 cm pr. 
person og våtrom inneholdende 1 wc, 
1 urinal, 9 tappesteder, 2 skyllekummer, 
2 vaskemaskiner og 2 tørkeskap/tørke-
tromler. Videre spiserom 51 m² og opp-
holds-/TV-rom 68 m². 

Ved anlegg med et belegg som på forhånd
med sikkerhet kan angis å ligge på fra 21-
30, kan kapasiteten i spiserom og opp-
holds-/TV-rom reduseres forholdsmessig.
Dette spørsmålet må bedriften ta opp ved
anmeldelsen av anlegget.

Felles for II og III:
Det skal rigges for kokkelagsdrift med
kjøkken, fryserom/lager iht. gjeldende
offentlige forskrifter, dersom partene ikke
blir enige om annen organisering av
bespisning.

Boligrigg for inntil 40 personer med kokkelag
Fra og med 21 til og med 40 personer - maksimal riggstørrelse

2424 2525

Illustrasjonene er i målestokk tilnærmet 1:150

Boligrigg
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Illustrasjonene er i målestokk tilnærmet 1:200

Innkvartering 
for inntil 2x40 personer u/kokkelag

Boligrigg 
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Store hybler

Illustrasjonen er i målestokk tilnærmet 1:100

Boligrigg

Leveres med eller uten stålramme.
Utvendig el.kobling 230/400 Volt.
Alle enkelthybler har panel på alle 4
utvendige vegger.

2929

Kantiner Prosjekter

Kantiner
For bygg og anlegg har Moelven ByggModul
solid erfaring med kantinebygg, både når det
gjelder selve kjøkkenet og de krav som 
stilles til kantiner og øvrige rom.
Vi leverer kantiner etter kundens ønsker,
gjerne komplett med kjøl-, frys- og selvsagt
ventilasjonsanlegg som gir riktig rom-
temperatur og tilstrekkelig utlufting.

Bygg og Anlegg
Moelven ByggModul leverer anleggs-
rigger over hele Norden. 
Bildene viser prosjektene Snøhvit,
Kollsnes og Ormen Lange.
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Overnattingsbygg
Segmentet omfatter hotell, motell, 
vandrerhjem, kaserner til forsvaret, 
fengsler og lignende.
Byggesystemer er særlig egnet for 
produksjon av " like" hotell-/overnattings-
rom i store serier. Rommene gjøres 
praktisk talt 100 % ferdig i fabrikk med
alle elektriske installasjoner, flislegging av 

badene og oppsetting av alt fastmontert
utstyr på rom og bad. Kun møbleringen av
rommene som må gjøres på byggeplass før
gjestene kan ønskes velkommen.

Fleksibiliteten innenfor byggesystemet er
stor, og rommene utformes etter kundens
ønske og behov.

Undervisningsbygg
Moelven ByggModul har lang erfaring og
høy kompetanse når det gjelder 
barnehage- og skolebygg. Helt siden midt
på 1950-tallet har vi bygd permanente og
flyttbare skoler og barnehager basert på
moduler.
Skoler og barnehager kan generelt 
utformes på mange måter, men er 

avhengig av en bærende pedagogisk idé
som danner grunnlag for utformingen.

Leilighetsbygg
Moelven ByggModul produserer moduler
for de fleste typer leilighetsbygg, dog
unntatt eneboliger.
Våre arkitekter utvikler leilighetene i
samarbeid med kunde og gjerne eksterne
arkitekter.
Ferdigstillelsesgraden i fabrikk er høy.
Leilighetene leveres med ferdig montert

kjøkken, baderoms innredning er på plass
og alle skap er montert. Materialvalget er 
etter kundens ønske og flislagte bad kan
leveres fra fabrikk.
Dette reduserer risikoen og arbeidsinn-
satsen på byggeplass vesentlig.
Med boligsprinkling kan vi levere bygg
opp til 4 etasjer.

Kontor
Kontorer fra Moelven ByggModul har høy
fleksibilitet med hensyn til rominndeling
og utnyttelse. Kontorene leveres ofte som
komplette løsninger med all innredning
ferdig fra fabrikk, slik at kun heising og
montering gjenstår på byggeplass. Vi 
leverer kontor i alle størrelser fra store
komplekser til enkle tilbygg.
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Moelven ByggModul AS
Postboks 163, 2391 Moelv
Tel.: 62 34 70 00 • Fax: 62 36 95 78

www.byggmodul.moelven.com
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