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Med Expandia S3000 hever vi nivået 

Nå lanserer vi vår første skolemodul i tre etasjer: Expandia S3000. Den 

er skapt for at man skal få all plass man behøver, uansett område. Våre 

kunders ønsker og fremtidens krav har sammen guidet utformingen av 

vår mest moderne skolemodul hittil. Resultatet er en gedigen bygning 

som takket være sin unike konstruksjon føles mer permanent enn 

midlertidig. Når man tenker på skolen sin, skal man tenke høyt.

Ikke bare tre etasjer. Tenk høy kvalitet, tenk høy trivsel, tenk høy sikkerhet. 

Lokalene til skolen din har du høye krav til, og det skal du også ha. Vi 

har derfor høyt nivå på alt. Våg å tenke høyt. Tenk Expandia S3000.
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Konsentrasjon er nøkkelen til å lære, og til å kunne lære bort. Og for 

å kunne konsentrere seg er et behagelig lydmiljø helt essensielt. Vi vet 

alle hvor vanskelig det er å fokusere med masse støy i bakgrunn. Med 

S3000 har vi derfor satset mer enn noensinne på å skape en lyddemping 

og akustikk som bidrar til et rolig og trivelig miljø for alle i skolen. 

Ved hjelp av gjennomgående solide materialvalg i gulv og vegger samt 

lyd absorberende plater i tak har vi skapt en konstruksjon med høy lyd

reduksjon. En nyhet i S3000 er våre gulv som demper vibrasjoner slik 

at de ikke utvikles til lyd og støy. Dessuten er korridorene utstyrt med 

gulvbelegg som reduserer trinnlyd hvilket gjør at mesteparten av lyden 

i korridoren dempes. Legger man så til vår nærmest lydløse ventilasjon 

og lydabsorberende oppslagstavler så er alle forutsetninger tilrettelagt 

for et stille og rolig læringsmiljø. Alt for at både elever og lærere skal 

kunne fokusere og ha det bra.

 = lydabsorberende materialer
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Å gå på skolen skal være noe man ser frem til. Et trivelig miljø og 

behagelige omgivelser hjelper virkelig til for at både elever og lærere 

skal ha det bra når de passerer dørterskelen hver morgen. Derfor var 

trivsel en av de viktigeste prioriteringene våre når vi skapte S3000. Og 

den viktigste bidragsyteren for å lykkes med dette var våre kunder. For 

hvem vet bedre om hva som er bra med våre produkter og hva som kan 

forbedres ytterligere?

Vi har gjort klasserommenes LEDarmaturer dimbare slik at du kan 

anpasse lysstyrke etter ditt behov. Det dagslyslignende lyset gir skarpere 

kontraster og hjelper på å holde elevene pigge og opplagte. Mange 

vinduer fra tak til gulv gir et bedre lysinslipp og skaper en luftig og lys 

atmosfære. Planløsningen er utformet for å være så lettmøblert som 

mulig hvilket våre kunder ser på som en viktig fordel. Vi har også hatt 

interiørdesignere med på laget for å innrede skolene på en pedagogisk 

måte for å vise hva som er mulig og inspirere til nytenkning. Med S3000 

har vi skapt skolelokaler som man virkelig har det bra i.
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En annen nøkkel til å skape et godt læringsmiljø er luftkvaliteten. Bra 

luft gjør at man blir opplagt og skjerpet og er derfor noe som bør være 

selvsagt i en moderne skole. Derfor har vi til S3000 skapt et helt nytt 

ventilasjonsanlegg. Anlegget har mye høyere kapasitet hvilket gjør at 

fler kan samles i grupperom og klasserom uten at luftkvaliteten forringes.

Våre nyutviklede ventilasjonsanlegg har takhengte aggregat som er 

plassert ved entreene. Denne nye utformingen gjør at minimalt med lyd 

fra ventilasjonen når inn i klasserommet samt at luften får en mye jevnere 

spredning. Til og med servicen er tilrettelagt i det nye ventilasjons

systemet. Siden aggregatene ikke er plassert i klasserommene så kan 

undervisning fortsette uten noen påvirkning ved service eller filterbytte. 

Aggregatene er koblet direkte til vår kundesupport som ser temperatur, 

luftflyt og eventuelle feil eller servicebeskjeder. Takket være takhengt 

ventilasjon blir til og med den disponible gulvflaten større. Hele 

ventilasjonssystemet er utformet for å skape optimale forutsetninger 

for et trygt og godt læringsmiljø, fokuserte lærere og opplagte elever.
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For de fleste er det viktig å kunne kjenne at man bidrar til en energismart 

fremtid. Derfor har vi gjennomgående tenkt på energieffektivitet når vi 

utformet S3000. Både for miljøet og økonomiens skyld, men også for at du 

skal ha det bra når du bruker våre skolemoduler og alle dens egenskaper. 

Med S3000 har vi oppnådd vesentlig høyere energieffektivitet gjennom 

et flertall forbedringer. Tykkere vegger, tak og gulv gir mye lavere Uverdi. 

Dette sammen med smartere dører og vinduer skaper et behagelig og 

jevnt inneklima, året rundt. Utover selve konstruksjonen har vi hatt 

energieffektivitet til ettertanke også når vi utformet og designet 

modulen. Vi har for eksempel gjord energismarte LEDlamper til standard 

og det finnes også mulighet for å montere solcellepaneler på taket. 

Alt i alt så er S3000 kanskje markedets mest energieffektive produkt. 

Alt for at du skal kunne jobbe i et moderne og energismart miljø.
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Det siste du skal behøve å tenke på når du drar til skolen er sikkerhet. 

Derfor er sikkerheten i S3000 den beste vi noensinne har hatt. 

Konstruksjonen er godkjent som klasse BR1 i tre plan og fasaden består 

av høytrykkspresset steinull hvilket er hardt branntestet og godkjent 

SP Fire 105. S3000 er gjennomgående utformet og konstruert for å 

klare både dagens og fremtidens brannkrav. Selvsagt er den også laget 

i Sverige, akkurat som alle Expandias moduler, det gir oss fullstendig 

kontroll over produksjonen. 

S3000 klarer dessuten snølastsone 4,5 og er 

dermed kapabel til å stå gjennom vinteren i Norge.

Din trygghet er viktig for oss.
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Expandias første skolepaviljong 

i tre etasjer, totalt 81 stykk 

S3000-moduler, montert for 

Årstaskolen ved Gullmarsplan i 

Stockholm 2017. 

Denne skolen er utstyrt med kom-

plett anretningskjøkken og matsal 

for 140 elever. Totalt 14 klasserom 

inklusiv to NO-saler, musikksal samt 

tekstil og fullt utstyrt sløydsal.



MODULMÅL

Modulyttermål;  

BxLxH= 3,0 x 9,6 x 3,475 m.

Innvendig takhøyde 2,7m.

VENTILASJON

Ventilasjon via enhetsaggregat, 

dimensjonert for minimum 30 personer. 

Plassert i Entré/Korridor. Aggregatet 

har innebygde filter for til og fraluft 

samt varmegjenvinner. Øvrige rom har 

kanalisert til og fraluft.

OPPVARMING / INNEKLIMA

Oppvarming skjer med jordede var

meovner som reguleres via innebygd 

elektronisk termostat. 

I förskolor även varma golv via 

komfortvärme i större del av allrum, 

lekrum och entré.

SOLAVSKJERMING

Samtlige rom er utstyrt med innvendige 

persienner.

BELYSNING

Allmennbelysning dimensjonert for 

500 lux via ledarmaturer montert mot 

undertak. Dimbar belysning på klasse 

roms/allromsside. Fast belysning med 

bevegelsessensor entré/korridor.

I WC og bøttekott ledarmatur.

Utendørsbelysning i led over entrédør 

tennes enten via strømbryter

og/eller skumringsrelé.

AKUSTIKK

Takplater i klasserom og grupperom er 

av fabrikat Knauf Danoline typ Tectopanel 

Tangent med lydabsorbasjonsfaktor 

bedre enn 0,6 alfa P i henhold til 

Gyproc AB. 

Hvert klasserom er utstyrt med en 

lydabsorberende oppslagstavle av 

tyden Lintex EDGE WALL.  

Korridorene har trinnlyddempende 

matter.

EL-INSTALLATION

Hver skoleenhet kobles til elektrisk 

anlegg via elkabel dimensjonert for 

32 Amp belastning. Det kreves 400V 

strøm inn til paviljongen. Modulene er

 innbyrdes sammenkoblet i modul

skjøtene med kobling skjult bak 

demonterbare panel på langveggen. 

Barnehage bør ha en hovedsikring på 

32 Amp.

GRUNNLEGGING / 

SOKKELINNKLEDNING

Grunnleggingen består av 4 stk langs 

gående bærebjelker av tre i henhold 

til objektspesifikk grunnlagsretning. 

Mellom modul og bakke kled den 

ventilerte grunnen med splittpanel.

For spørsmål eller fullstendig teknisk 

beskrivelse, kontakt oss: 

Expandia Moduler AS

Bruveien 12

3055 Krokstadelva

Tel. 47 61 77 00

post@expandia.no

www.expandia.no



Kontakt 
Västerås: Fallskärmsvägen 1 , 721 31 Västerås Tel. 021–80 41 10
Klippan: Ängavägen 10, 264 94 Klippan, Tel. 0435–294 30
Göteborg: Reningsverksgatan 10, 421 47 Västra Frölunda, Tel. 031–779 28 60
info@expandia.se

www.expandia.se


