
Varför bygga 

med oss?

Moelven Byggmodul AB:



Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av

industriframställda byggmoduler i trä. Vi är en stark aktör

på en växande marknad och en viktig del av

Moelvenkoncernen. 

Vi producerar cirka 6000 moduler per år i våra olika

produktionsanläggningar. 

I bolaget ingår även entreprenadverksamhet för

färdigställande av byggnaderna på byggplats.  

Nordens ledande producent av 

byggmoduler i trä

Torsby

Kil

Säffle

För mer information se: moelven.se/byggmodul 

https://www.moelven.com/se/se/modulbyggnad/?utm_source=news_media&utm_medium=display&utm_campaign=dn_native_byggmodul&utm_content=svanen_boangen


Framtidens bostäder 

byggs i trä

Flera bostader behöver byggas i trä.

Trä binder koldioxid, och är ett

förnyelsebart material, som enligt

forskning även har hälsofrämjande

egenskaper.

Med vårt industriella trämodulsystem,

bygger du på ett klimatsmart sätt

både bostäder, lokaler,

omsorgsboende, skolor och förskolor

med hjälp av en lokalt producerad

råvara. 

Vi arbetar varje dag för skapa bra och

hållbara utrymmen, med en hälsosam

och behaglig inomhusmiljö.

 

Minska utsläpp med 

modulbyggnad

Bygger du i moduler av trä istället för

andra byggmaterial minskar utsläppen

av växthusgaser kraftigt. Trä binder

koldioxid, och byggande i trä hjälper till

att lösa klimatkrisen. Dessutom visar

forskning att träbyggnader ger ett gott

inneklimat.

För mer information se: moelven.se/byggmodul 

https://www.moelven.com/se/se/modulbyggnad/?utm_source=news_media&utm_medium=display&utm_campaign=dn_native_byggmodul&utm_content=svanen_boangen


Varför bygga med vårt

byggsystem?

Mycket har hänt när det gäller

utvecklingen av industriell

byggproduktion 

av hus de senare åren. Arkitektur och

hållbarhet ligger nu mer och mer i

fokus.

Industriellt byggande innebär ett

snabbare och mer tid- och

kostnadskontrollerat sätt att bygga,

jämfört med traditionell

platsbyggnation. Produktionen i

fabriken pågår samtidigt som arbetet

på byggplatsen pågår. 

Några fördelar:

 

 

 

 

 

 

Flexibelt byggsätt

 Korta byggtider

Kostnadseffektivt och kalkylsäkert

Klimatsmart material ger möjlighet

till miljöcertifiering 

och gröna lån

 

För mer information se: moelven.se/byggmodul 

https://www.moelven.com/se/se/modulbyggnad/?utm_source=news_media&utm_medium=display&utm_campaign=dn_native_byggmodul&utm_content=svanen_boangen


En trygg partner

Vi i Moelven Byggmodul har lång

erfarenhet av tidseffektiva och

prisvärda lösningar inom ramarna

för svenska bygglovsprocesser och

regler. 

Vi kan även hjälpa till med: 

          Miljöcertificeringar så som 

          Svanenmärkning och

          Miljöbyggnad

          Energiberäkningar för

          investerings- och 

          energistöd

          Klimatberäkningar och  

          klimatdeklaration

Klimatberäkningar & 

Klimatdeklaration

Vi har erfarenhet av att göra

klimatberäkningar för Miljöbyggnad 

Silver och Guld, och kan redan nu

erbjuda våra kunder klimatdeklaration

som på sikt kommer att bli lagkrav. 

För mer information se: moelven.se/byggmodul 

https://www.moelven.com/se/se/modulbyggnad/?utm_source=news_media&utm_medium=display&utm_campaign=dn_native_byggmodul&utm_content=svanen_boangen


Kunskap att bygga miljömärkt

Idag är Moelven Byggmodul AB en av få

aktörer som kan leverera svanenmärkta

skolor och förskolor. Under 2021-2022

genomför vi tio nya Svanenprojekt – både

skolor och flerbostadshus. 

- Eftersom vi är Svanencertifierade har vi

goda möjligheter att ta på oss miljömärkta

projekt som detta, säger Johan Nilsson,

säljare på Moelven Byggmodul AB.

För mer information se: moelven.se/byggmodul 

https://www.moelven.com/se/se/modulbyggnad/?utm_source=news_media&utm_medium=display&utm_campaign=dn_native_byggmodul&utm_content=svanen_boangen


Bli inspirerad i ett möte

med oss!

För mer information se: moelven.se/byggmodul 

https://www.moelven.com/se/se/modulbyggnad/?utm_source=news_media&utm_medium=display&utm_campaign=dn_native_byggmodul&utm_content=svanen_boangen


Kontakta oss

Har du frågor och funderingar? 

Vi har stor erfarenhet av

modulbyggnation i trä och delar 

gärna med oss av vår kunskap. 

Hedwig Ulander

Affärsutvecklingschef Bostad

Moelven Byggmodul AB

hedwig.ulander@moelven.se 

+46 10 122 59 87

Therese Anhammer 

Projektutvecklare Bostad 

Moelven Byggmodul AB 

therese.anhammer@moelven.se 

+46 10 122 58 52

Johan Nilsson 

Säljare Projekt 

Moelven Byggmodul AB

johan.nilsson@moelven.se 

+46 10 122 57 30

Tomas AugustssonTomas Augustsson  

Säljare ProjektSäljare Projekt  

Moelven Byggmodul ABMoelven Byggmodul AB

tomas.augustsson@moelven.setomas.augustsson@moelven.se  

+46 10 122 58 13+46 10 122 58 13

För mer information se: moelven.se/byggmodul 

https://www.moelven.com/se/se/modulbyggnad/?utm_source=news_media&utm_medium=display&utm_campaign=dn_native_byggmodul&utm_content=svanen_boangen

