
Tjänsteskrivelse 
Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Diarienummer:  

   Datum: 2020-09-03 

 

 
Omfördelning av investeringsbudget 

Förslag till beslut 
Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att 

• Omfördela 500 tkr i investeringsbudgeten från ekonomisystem till ombyggnad av kontor i 
Byrsta. 

 

Ärendebeskrivning 
Ombyggnad av kontorslandskap till enskilda kontor 

Det har under många år i samband med medarbetarsamtal framförts synpunkter på arbetsmiljön i 
kontorslandskapet på stationen i Byrsta. Orsaken är flera men en gemensam punkt som tas upp är 
att man störs av andra medarbetare i samband med att olika arbetsuppgifter genomförs. Exempel på 
arbetsuppgifter är: Läsa in regler och lagar, läsa remissunderlag, skriva tjänsteanteckning och 
förelägganden efter tillsyn, genomför enskilda samtal med personal, etc. De personalgrupper som för 
närvarande nyttjar kontorslandskapet är utryckningsstyrkan i Byrsta samt personal från 
brandskyddsavdelningen. Dessa två personalgrupper har väldigt skilda behov, i bland krävs tyst och 
lugn arbetsmiljö och vid andra tillfällen sker möten mellan flera personer. Då detta inte går att styra 
när så sker så påverkas produktiviteten hos medarbetarna. Totalt finns sex platser i 
kontorslandskapet, alla dessa nyttjas för närvarande. Efter ett inledande möte har diskussioner förts 
bland personalen som arbetar på Byrstastationen. Samråd har även skett med fastighetsägaren som 
har inhämtat offert på ombyggnation.  

 

Bilagor 
Bilaga 1: Offert alternativ 2. 

Bilaga 2: Ritning, förslag. 

 

 
 
 
Per-Ove Staberyd   Ulf Smedberg 
Brandchef    Vice Brandchef 
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TACK FÖR MÖJLIGHETEN ATT FÅ  
SAMARBETA I DETTA PROJEKT 
 
Anbud 

Tack för att vi får möjligheten att skapa nya arbetsplatser tillsammans i ert kommande projekt. Vi har 

kommit fram till en lösning som vi tror blir bra för alla parter i detta projekt -  inklusive verksamheten som 

ska leva i dessa lokaler. I anbudet hittar ni information om Moelven Modus, hur vårt erbjudande ser ut och 

vad vi beräknar att den totala leveransen kommer att omfatta och kosta. 

Daniel Holmberg svarar gärna på frågor och funderingar om anbudet. 

 

Hela värdekedjan – för Er skull 

Moelven Modus äger hela värdekedjan - från tillverkning av produkter i våra fabriker i Sverige och Norge 

till slutligt montage på plats med egen, lean-utbildad personal.  

Vi är totalt 470 anställda i Sverige och Norge, fördelat på 21 orter och med stöd av tre egna fabriker . Idag 

är vi Nordens ledande producent och leverantör av flexibla rumslösningar för kommersiella byggnader. 

 

Trygghet i varje kontorsprojekt 

Under projektet har vi egen leveransmottagning och kontroll av vårt material. Utöver över har vi 

projektberedning, måttagning på plats, och lokal ansvarig montageledare. 

 

Hållbarhet i fokus 

Alla våra produkter är miljöcertifierade, bedömda på rätt nivå och kommer med komplett 

miljödokumentation. I många av våra produkter arbetar vi dessutom med ”kortrest” material vilket 

ytterligare minskar miljöpåverkan. Utöver det är våra produkter utvecklade för att kunna återbrukas och 

ingå i ett cirkulärt materialflöde.  

Vi ger Er både trygghet och hållbarhet i varje kontorsprojekt. 

 

En långsiktig partner 

Moelven Modus är certifierad enligt BF9K samt har högsta  kreditvärdighet och rankingen AAA hos 

soliditet. Vi är medlem i Sveriges Byggindustrier och innefattas av kollektivavtal samt är godkänd som 

under underentreprenör av Byggnads.  

 

Besök oss gärna 

Vill du uppleva hur dagens och morgondagens kontor kan se ut? Hör av dig till oss.  

Du är mer än välkommen till något av våra showrooms i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Örebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÅ HÄR HANTERAR VI VARJE PROJEKT: 
1. Er förfrågan 

2. Behovskartläggning 

3. Offert från Moelven Modus 

4. Accept på anbud 

5. Måttagning på plats och materialberedning 

6. Montage med egna montörer 

7. Serviceavtal (Offereras separat) 

Vi på Moelven Modus kommer att göra vårt yttersta för att tillsammans med Er genomföra ett lyckat 

projekt 
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ANBUD – PORTAL GLASSFRONT OCH UNIWALL 
Vi tackar för möjligheten att få offerera er rumslösningar i ovan projekt. Med anledning av er förfrågan och 

tidigare samtal har vi kommit fram till en lösning som vi hoppas faller er i smaken.  

 

I detta projekt har vi tagit hänsyn till hyresgästens behov av flexibilitet under kontraktstiden, 

fastighetsägarens önskan om att hålla nere livscykelkostnader över men självklart också hur vi bäst 

kompletterar huvudentreprenören på ett effektivt sätt i genomförandet av projektet. 

 

ANBUDSUNDERLAG 

Enligt; 

Er förfrågan daterad 2020-08-11 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Anslutningar uppåt (se bilaga 3) – undertak,  

Anslutningar nedåt (se bilaga 3)  –, färdigt golv  

 

Ljudkrav*: Enligt Svensk Standard SS25268:2007 ljudklass B/C  

Ytskikt. Enligt Svensk Standard SS184280:2013 

Glaskvalitet: Enligt Riktlinjer för kvalitetsdömning och reklamationshantering av planglas. 

*Förtydligande: Ovanstående redovisade fältvärden (R’w) förutsätter att anslutande byggnadsdelar (tak, golv, vägg) innehar rätt 

ljudegenskaper för att uppnå rummets ljudkrav. 

 

PRODUKTER & RUMSLÖSNINGAR 

Dörrmiljö – Portal Glass Front 

Portalen är ett exklusivt tillval till Glass Front. Portalen kännetecknas av att dörrbladet ”livar” med 
bredvidsittande täta fält i stängt läge, mot utsida rum, men öppnas inåt i rum. Dörrkarmen är dold bakom 
bredvid monterade täta MDF-skivor vilket resulterar i färre vertikala och horisontella linjer.  
 

I Portalen ingår dörrblad inkl. dörrkarm (dold), täta fält på var sida om dörrkarmen samt tät låda ovan 

dörrkarm. Tätt fält på anslagssidan utförs öppningsbar, med dold infästning, på insida rum för att 

möjliggöra installationer.  Portalen innehar en unik teleskopanslutning mot tak som möjliggör en 

måttolerans (ÖM) på +-10 mm. Glass Front glaspartier ansluter vertikalt med dold infästning i Portalen. 

Glaspartierna monteras centriskt i förhållande till Portalen. 

 

Dörrblad utförs glasade, 10x21M, inkl. tillhörande massiv dörrkarm.  

Portalen levereras projektet färdigmonterad för rationell montering och säkerställd kvalitet. Portalen utförs 

med totalmått 1400 x 3000 mm. 

Anslagströskel av ek. 

Samtliga dörrblad beslås med ASSA samt tillhörande låsbleck.  

Trycke, cylinder samt övrig yttre beslagning ingår  

Portal utförs i konstruktion R’w 35dB  

Ytskikt Portal: Målat i NCS S 0500-N  

Karmdjup: 122 mm. 

 
 
Glass Front  
Serie Glass Front kännetecknas av maximalt glasade ytor med minimal sammanfogning mellan glasen. 
Glasväggen består av glasfält monterade i naturanodiserade aluminiumprofiler  mot golv, tak och vägg 
samt ansluter mot tillhörande vald dörrmiljö, se nedan beskriven. Glasfälten sammanfogas diskret mot 
varandra med transparent tejp som både ger god stabilitet och ljudtätning.  
Ljudkrav: R’w 35dB 
Takhöjd (ÖM): 3000 mm   
Glaspartier glasas med:  
10,38 mm lamellglas (LAB Rw 35dB) 
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Uni Wall 
Serie Uni Wall - vår täta systemvägg som normalt används som rumsavskiljande vägg i våra 
rumsbildningar. Uni Wall kännetecknas av ett modulanpassat system om 900 mm där fogen mellan 
modulerna utförs av en diskret V-fog.  Ytskiktet är en slät infärgad tapet (motsvarande NCS S 0500-N). 
Synliga stålprofiler lackas i NCS S 0500-N 
Takhöjd (ÖM): 3000mm   

Väggrecept: 

Uni Wall Rw 42dB   rekommenderas vid ljudkrav R’w 35dB* (100 mm djup) 

 

Undertak 
 
Nytt undertak /combison Uno A 600x600x35 

Ca 92 m2 

Takhöjd 3000 mm 

 

 

 

ANBUDSSUMMA                     240,000 KR 

I anbudssumman ingår material, frakt och montage. Alla á-priser och anbudspriser i detta anbud, är 

exklusive moms. Intransport ingår 

TIDER 

För närvarande leveranstid 7-9 arbetsveckor från beställning till montagestart.  I leveranstiden 

ingår materialberedning, kontrollmätning på plats, upprättande av ritningsunderlag för montage samt 

tillverkning av material. 

Förutsättningar för att leveranstiden skall gälla är att kontrollmätning är möjlig 5-7 arbetsveckor innan 

montagestart. 5 arbetsveckor för gipsväggar/glasväggar och 5-7 arbetsveckor för 

dörrmiljöer/snickeripartier.  

Vid måttagning måste alla anslutande byggnadsdelar vara helt färdiga.  Om måttagning ej kan ske enligt 

ovan ansvarar beställaren för måtten. 

 

Beroende på projektets tidplan/våningsplan så bedöms montageresurser därefter. 

Våra montageledare är gärna rådgivande för att tillsammans optimera montageflöden. 
 

FÖRTYDLIGANDEN & AVVIKELSER 

Alla väggar enligt Moelven Modus standard 

En st etapp ingår 

Trycke täckbricka ingår 

Nytt undertak ingår 

Kontrastmarkering på glas ingår ej 

 

Örebro 200811 

Daniel Holmberg 

Servicetekniker 

Moelven Modus AB 

Tel: 010 122 60 39 

E-post: daniel.holmberg@moelven.se 
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Bilagor: Bilaga 1: Anbudsvillkor 

Bilaga 2: Tillkommande arbeten prislista 

Bilaga 3: Produktdetaljer & bilder 

Bilaga 4: Materialkvaliteter 
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ANBUDSVILLKOR 

Förutsättningar 

Förutsättningar för detta anbud är baserat på AB 04 

kompletterat med AB-U 07 vid utförande av underentreprenad 

samt nedanstående förtydliganden och tillägg. 

Giltighetstid 

Anbudet är giltigt en månad från anbuds datum. 

Leveranstid 

Enligt överenskommelse vid beställning. 

Handlingar 

Beställaren tillhandahåller ritningar i .dwg format med status 

bygghandling eller motsvarande. 

Ändringar och tillägg 

Håltagningar, ursparningar, förstärkningar, kortlingar, 

anpassningar etc. som ej speciellt avtalats debiteras separat. 

Materialkvaliteter 

Se separat bilaga 4 för materialkvalitet. 

Lossning 

Lossning av material ingår från Moelven Modus. 

Välj ett objekt. 

Toleranser 

Golv förutsätts hålla toleransklass B enligt Tabell 44.BB/-1 i 

Hus AMA 98. Vi har inte taget hänsyn till eventuella 

nivåskillnader mellan olika golvbeläggningar. 

Ljud 

Ljudvärden är angivna för våra produkter vilka ej påverkats av 

annan part genom t.ex. efterinstallationer av el, ventilation etc. 

När vi ansluter mot annan byggnadsdel är det viktigt att dessa 

håller minst samma ljudreduktion (R’w).  

Måttagning 

Vi har i anbudet räknat med angiven standard avseende våra 

produkter. Om mått eller ytskikt visar sig behöva anpassas, 

och därmed avviker från anbudet, tillkommer en 

ändringskostnad. 

Dolda installationer (media) 

Vi förutsätter att ni garanterar att det inte finns dolda el, 

vatten, gas eller annan media i föreskrivna vägglägen. om det 

finns risk för att detta kan finnas måste detta utredas och 

skriftligen dokumenteras av beställaren. 

Fuktighet 

I utrymmen där Moelven Modus inredningssnickerier 

monteras ska luftfuktigheten hållas inom 30 – 70% RF och 

lokalen ska vara uppvärmd till minst +15oC. 

Täckning 

Vi har förutsatt att befintligt golv där montage skall ske är 

skyddstäckt med t.ex. mjölkpapp samt t.ex. masonit på 

transportvägar som klarar lasten av handdragen palltruck  

med hårda hjul. Vid vägglägen förutsätts att golvet är fritt från 

täckning innan montage. 

Arbetsflöde/Tider 

Vi förutsätter att arbeten utföres med optimalt arbetsflöde i en 

och samma etapp och utan avbrott. Tillgängligheten till och 

inom lokalen förutsätts vara perfekta vid prissättning och 

tidsplanering. 

Infästning av våra produkter föranleds ofta av borrning vilket 

medför störande arbeten.  Om dessa arbeten måste 

begränsas till specifika tider behöver detta planeras i god tid 

före montageplanering och medför tillkommande kostnader. 

Vid förändring av överenskommen montagestart eller 

utförandetid som påverkar planering av material och montage 

debiteras ni för lagring av material, ökade fraktkostnader, 

outnyttjade personalkostnader samt ev. övriga kostnader. 

Överenskommen betalningsplan kvarstår även om projektets 

montagestart flyttas av er till senare tidpunkt. 

Sophantering 

Då kärl eller container för överblivet material, emballage och 

spill saknas i direkt anslutning till vårt arbetsställe debiteras 

vår kostnad för bortforsling med påslag om 25%. I de fall detta 

saknas vill vi få besked om detta i god tid innan våra arbeten 

påbörjas. 

Avsyning 

Om beställaren ej har påkallat till avsyning eller besiktning 

senast två dagar före avslutat montage avsynar vi själva vårt 

arbete. Eventuella avvikelser som inte kan åtgärdas direkt 

kommer skriftligen att meddelas er. Eventuella arbeten som ej 

meddelats skriftligt kommer att debiteras separat. 

Valutakursförändring  

Vi på Moelven Modus producerar merparten av vårt material i 

Sverige, men vissa råvaror importeras direkt eller indirekt till 

våra fabriker. Vid väsentlig valutakursförändring i vilken våra 

inköp sker förbehåller vi oss rätten att justera priset i 

motsvarande grad. Priset är baserat på de valutakurser som 

gällde vid offertens datering. 

Betalningsvillkor 

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer. Betalning erläggs á-

conto i mån av tillverkat material och/eller utfört arbete. 

Kredittid 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter 

förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1 % per månad. 

Äganderätt 

Levererat material förblir säljarens egendom till dess 

detsamma blivit till fullo betalt. 

Index 

Om inte annat speciellt avtalats gäller entreprenadindex E84 

littera 2062 (laminerat glas). 

Säkerhet 

Efter kreditprövning kan säkerhet (kontraktssumman + moms) 

i form av bankgaranti eller likvärdigt begäras. 

Tillverkarförsäkran 

För typgodkända dörrar har tillverkning skett i enlighet med 

typgodkännandebeviset samt de handlingar som lagts till 

grund för beviset. Typgodkännandebevisets nummer framgår 

av skylten på dörren. 
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Covid-19 

I Moelven Modus AB verkställer vi stränga krav för att undgå 

smitta av Coronavirus. Vi följer löpande myndigheters krav 

och rekommendationer samt Moelvenkoncernens riktlinjer. 

Om det ändå uppstår driftsstörningar till följd av Covid–19 

utbrottet kommer vi att varsla om detta enligt kontrakts-

bestämmelser om tidsförlängning vid Force Majeure. 

Om våra anställda eller leverantörer blir hindrade pga.  

Covid-19 ska Moelven Modus ha rätt till tidsförlängning 

motsvarande den faktiska tidsförlusten vi åsamkats. 

I situationer där Moelven Modus blivit utestängda från 

arbetsplatsen med anledning av Covid-19 åberopar vi samma 

rätt till tidsförlängning. Om utestängningen inte beror på att 

myndigheter har stängt arbetsplatsen kommer detta att 

debiteras er och ny tidplan ska godkännas av båda parter. 

 

Personalutrymmen 

Vi förutsätter att ni tillhandahåller personalutrymmen i enlighet 

med arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Organisationsnummer  

Moelven Modus AB 556175-3178. 
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Välj 

en 

proje

kting

enjör
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PRISLISTA – TILLKOMMANDE ARBETEN  

 

Urtag i tät systemvägg 

 

Uni Wall/ Loc Wall 41-43 (2 st. lager skivmaterial) 

- Lätt 1) anpassning  av tät systemvägg mot fasad, 2 st. lager   250:-/vägg 

- Svår 2) anpassning  av tät systemvägg mot fasad, 2 st. lager  340:-/vägg 

Uni Wall/ Loc Wall 45-50 (4 st. lager skivmaterial) 

- Lätt 1) anpassning  av tät systemvägg mot fasad, 4 st. lager   340:-/vägg 

- Svår 2) anpassning  av tät systemvägg mot fasad, 4 st. lager  630:-/vägg 

 
1) Typ radiatorrör i övrigt rak anslutning 
2) Typ radiatorrör samt anpassning mot elkanal/fönsterbänk 

 

Montage av Förstärkningar 

 

Montage av kortling i trä eller träbaserat material.   170:-/st. 

 

Extra arbeten, utförda av montör mot timersättning 

 

Ordinarie arbetstid*     595:-/tim. 

Projektledning      +12% 

Ej ordinarie arbetstid måndag –fredag    +50% 

Arbetstid lördag-söndag     +100% 

Resekostnader Logi &Traktamenten**    +185:-/tim. 

    

Etapptillägg exkl. reseersättning och restid***   2975:-/montör 

 

* I timpriset ingår lön, sociala kostnader, handverktyg, arbetskläder, skydds- 

 utrustning, förbrukningsmaterial, parkering, ID06, säkerhetsutbildningar, 

  övriga personalkostnader. 

** Tillkommer om vi har montör som utfört extra arbeten som ej är bosatt  

 på utförandeorten. 

*** Innefattar verktygsflytt, avetablering & nyetablering inkl. ställtid på arbetsplats. 

 

 

Tilläggsbeställda arbeten, utförda av projektingenjör eller annan tjänsteman 

 

Kontrollmätning av mått vid fler tillfällen än avtalat   5000:-/tillfälle 

Timpris för lokal Projektledare, Projektingenjör eller annan tjänsteman 800:-/tim. 

för ev. arbeten som ligger utanför avtalet. 

 

 

PRISLISTA – MOELVEN INHOUSE ARKITEKTTJÄNST 

Timersättning för Moelven Inhouse Arkitekttjänst   1200:-/tim. 

Restid för arkitekt       500:-/tim. 

Reseersättning för arkitekt         75:-/mil 
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Portal mot undertak 
 
 

 

 
Portal anslagströskel mot textilgolv 
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Glass Front mot undertak 45 mm 
 
 

 

 

 
Glass Front mot textilgolv 
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MATERIALKVALITETER  

Glaskvalitet 

Flytglas prestanda enligt CE-märkning ”EN 572-2” 

Flytglas EN572-2. Klassning av vår råvara, Floatglas. 

Härdat flytglas prestanda enligt CE-märkning  ”EN 12150-1 

Innefattar att ITT test ska vara gjord och att vi producerar med vissa provningsfrekvenser. ITT-test 

kräver test av Böjhållfasthet, Granuleringsprover samt Pendelprovsklassning. 

Lamellglas och härdat lamellglas prestanda enligt CE-märkning ”EN 14449” 

Laminerat glas ”EN14449”. Innefattar att ITT test ska vara gjord och att vi producerar med vissa 

provningfrekvenser. ITT-test kräver Pendelprovsklassning, men innebär även kontroller av fukt/värme 

beständighet. 

Härdat Laminerat glas ”EN14449”. Innefattar att ITT test ska vara gjord och att vi producerar med 

vissa provningfrekvenser. ITT-test kräver Pendelprovsklassning, , men innebär även kontroller av 

fukt/värme beständighet. (*ITT = Initial Type Test., *Pendelprovningsklassning = 

Personsäkerhetsklassning. EN12600) 

MDF-kvalitet 

MDF-skiva med djupfräsningskvalitet och korta fibrer 

Artikel Densitet Emissionsklass Miljö certifiering 

MDF Plus 2800x625x12 780kg/m3 (+/-20kg) E1 FSC70 

MDF Plus 28x2800x2070 780kg/m3 (+/-20kg) E1 FSC70 

MDF Plus 12x2800x2070 780kg/m3 (+/-20kg) E1 FSC70 

MDF Premier 12x3050x1220 Carb2 630kg/m3 (+/-20kg) Carb2 FSC70 

MDF 2800x2070x12 - Grundfolie 2sidor 780kg/m3 (+/-20kg) E1 FSC70 

MDF Plus Extra 19x2800x2070 810kg/m3 (+/-20kg) E1 FSC70 

MDF Plus 2800x2070x22 780kg/m3 (+/-20kg) E1 FSC70 

MDF Std 32x2800x2070 720kg/m3 (+/-20kg) E1 FSC70 

 

Fanérkvalitet 

A-kvalitet normalt på synliga rätsidor.  

På 13 mm så har vi en B/C kvalitet på insidor och som spärrfaner. 

(A = En normal god kvalitet. Jämn färg, god struktur, vissa enstaka naturliga defekter får 

förekomma. Naturliga trävariationer får dock ej vara störande. Lämpligt för synliga möbeldetaljer. 

B = Lämpar sig till insidor och ytor som icke är direkt synliga vid första anblick. Viss färgvariation 

får förekomma, samt vissa defekter. 

C = Alla typer av defekter är tillåtna. Denna kvalitet är lämplig som spärrfanér.) 

Massivträkvalitet, kvalitetskrav fingerskarvade massiva träprofiler. 

 Generella toleranskrav: 

o Dimensioner, bredd och tjocklek: 0,3 mm 
o Ytjämnhet: Jämn, max kutterspår 0,005 mm.  
o Ytråhet mellan lamellerna: Upp till 0,005 mm. 
o Kant krokighet: Upp till 1 mm/m, max 2 mm per artikel 

 Kvist: Måste vara hel och i begränsad utsträckning synlig (max. 3 stycken per m). Obegränsat 
antal på osynlig sida. 

 Fiber Resning: Accepteras i begränsad utsträckning 

Färgkvalitet/målningskvalitet 

 SS 184280:2013 Färg och lack – Visuella defekter i ytskiktet hos industriellt belagda 
byggvaror av trä. (Ersätter upphävda SS 056812) 
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