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   Always curious



Vi är specialister på kliniska miljöer 
Det finns idag ett växande problem med resistenta bakterier inom sjukvården vilket gör att 
arbetet med renhet, ventilation och bättre arbetskläder på operationsavdelningar blir allt 
viktigare. Swedish Modules koncept Modulära Operationssalar är resultatet av en långsiktig 
produktutveckling som startade 2010 i samarbete med experter i branschen. Målsättningen i 
projektet var att skapa en bättre renrumsmiljö för både patienten och utföraren. 

Våra hygieniska moduler är även efterfrågade av 
läkemedelsindustrin tack vare den höga graden 
av renhet, driftsäkerhet och den korta leverans-
tiden. Vi kan möta marknadens hårt ställda krav 
tack vare vår expertis förvärvad genom mångårig 
erfarenhet av leveranser med hög komplexitet. 
Vår kunskap gör att kunden kan känna sig trygg 
genom hela projektet där vi alltid utgår ifrån kun-
dens specifika behov.

Korta leveranstider, hög kvalitet och 
minimal störning på plats

Swedish Modules har tillverkat över 2 000 hy-
gieniska moduler sedan 1986 i form av läkeme-
delsfabriker exporterade över hela världen. 2015 
etablerades vårt nydanande koncept för prefabri-
cerade operationssalar. Vårt erbjudande inne-
fattar även sterilrum, laboratorier och andra typer 
av kliniska miljöer.

Att vi klarar de höga kraven inom Medical tryggar 
vår kompetens avseende högkvalitativa leveran-
ser även inom andra områden av samhällskritisk 
infrastruktur. Skillnaden mellan modulbyggnation 
och platsbyggd byggnation är teknik och väsent-
ligt kortare byggtid, inte funktion eller kravställ-
ning. Samma regelverk gäller för båda metoderna. 

Den modulära metoden ger också en effektivare 
projektering och mycket hög grad av förutsägbar-
het i såväl kostnadskalkyler som produktionstid.

Efter genomförd produktion i Swedish Modules 
fabrik i Emtunga är montagetiden på plats ca 3-5 
dagar för modulerna, därefter pågår installation 
under ca 4-5 veckor beroende på projektets om-
fattning.

Operationssalar – hyr, köp eller leasa  

Att välja en modulär lösning när ni behöver för-
nya eller utöka sjukhusets kapacitet är en snabb, 
säker och flexibel lösning. Ni kan välja att hyra, 
köpa eller leasa den modulära operationsenhe-
ten. Den flexibla lösningen innebär också möjlig- 
het att flytta modulerna till andra sjukhus, det  
bidrar till ökad hållbarhet ur såväl ekonomiska 
som miljömässiga perspektiv.
 
Våra egenutvecklade modulära operationssalar 
säkerställer kapacitet, kvalitet och patientsäker-
het vid nybyggnation, ombyggnation eller reno-
vering av sjukhus. Enheterna är konstruerade en-
ligt den uppdaterade standarden SIS-TS 39:2015. 
Om behov finns av utökade funktioner utvecklas 
dessa omsorgsfullt efter varje projekts specifika 
behov.

Att välja att bygga modulärt gör det enklare att 
säkerställa renrumsstandarden samt att erbjuda 
en flexibel lösning vad gäller behov och funktion 
av byggnader. Detta innefattar även form och 
placering och om det gäller en tillfällig eller per-
manent lösning.

Hyr, köp
eller leasa

VARFÖR VÅRA BYGGNADER

• Vid renovering eller behov av ökad kapacitet. 

• Hyr, köp eller leasa efter behov och önskemål. 

• Flexibel och snabb lösning för permanent såväl 
som temporär placering. 

• Enklare hantering med möjlighet till tillfälliga 
bygglov på 10-15 år.

• Väsentligt kortare byggtid än platsbyggt med
ca 5 veckors byggarbete på plats, beroende 
på projektets storlek.

• Modulerna kan enkelt flyttas inom sjukhus-
området eller till andra sjukhus. 

• Mycket hög luftkvalitet - CFU under 5 ger 
ultrarena rum.

• Hög grad av förutsägbarhet i såväl kostnads-
kalkyler som produktionstid.

Läkemedelsfabriker

Vi har under lång tid levererat läkemedelsfabriker 
och biomedicinska anläggningar runt om i värl-
den. Vi har ett ett tätt samarbete med KeyPlants 
som bland annat ansvarar för projektledning och 
konstruktion av läkemedelsfabriker. 

Vår höga kompetens syns i varje detalj i en tek-
niskt avancerad produktion, och allt sker i en sä-
ker arbetsmiljö. Vi kan på ett unikt sätt erbjuda 
möjligheter som många gånger skulle vara svåra 
att åstadkomma lokalt.

Vi är stolta över att som partner till KeyPlants få 
vara med att driva utvecklingen inom ett så kom-
plext område som läkemedelsfabriker. Att vi har 
kompetens att klara av att möta de stränga kra-
ven som finns inom den medicinska miljön, inne-
bär att vi kan överföra vår kompetens till högkva-
litativa leveranser även inom andra områden av 
samhällskritisk infrastruktur.



Södersjukhuset, Stockholm 
Swedish Modules prefabricerade modulära operationssalar möjliggör att Södersjuk-
huset i Stockholm kan fortsätta verksamheten med bibehållen kirurgisk kapacitet, 
samtidigt som sjukhuset moderniseras. På bara några veckor är operationssalarna 
redo att tas i drift. Genom nära samarbeten och effektiva, kvalitetssäkrade processer 
kan vi leverera en flexibel lösning som är kostnadsbesparande för verksamheten och 
av stort värde för patienterna.

I projektet Södersjukhuset användes samma modulära salar som tidigare användes 
vid en ombyggnation av Karlskoga Lasarett, vilket visar på en av de stora fördelarna 
med den modulära byggtekniken.

Omfattning
3 kompletta operationssalar för kirurgi, ortopedi och 
implantatkirurgi, 3 förberedelserum och 1 teknikrum

Total yta
460 kvm i två plan, varav två operationssalar om 50 kvm 
och en på 30 kvm

Leveranstid Från order till drift ca 20-24 veckor i detta projekt

Konstruktion Svetsad stålkonstruktion

Läs mer och se filmen om Södersjukhusprojektet på swedishmodules.com

Referens



Läkemedelsfabrik till Saudiarabien 
Swedish Modules har tillsammans med KeyPlants byggt en toppmodern läkemedels-
fabrik för aseptisk fyllning av avancerade läkemedel. Fabriken är den första i sitt slag 
i Saudiarabien. Vi kunde möta de hårt ställda kraven tack vare det mångåriga och 
framgångsrika samarbetet med KeyPlants. I denna toppmoderna läkemedelsfabrik, 
monterades värdefull processutrustning på plats och viktiga tester utfördes innan  
leverans för att vi skulle veta att allt fungerade väl på plats. Modulerna levererades till 
Saudiarabien i augusti 2018. 

Swedish Modules – Always curious 
Swedish Modules levererar prefabricerade, högt kravställda modulära byggnationer inom 
våra affärsområden Medical och Datacenter & Power. Vi designar, projekterar och producerar 
produkter som är fullt integrerade med utrustning testad och kvalitetssäkrad i vår fabrik i Em-
tunga. Våra lösningar är väl anpassade för samhällskritisk infrastruktur. 
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Bättre funktion och högre värde för kunden 

Våra drivkrafter ligger i att tillsammans med våra 
kunder skapa innovativa lösningar av hög kvali-
tet som bidrar till hållbarhet för såväl individ som 
samhälle. Vi strävar alltid efter att leverera bättre 
funktion och högre värde i kundernas affärer. En 
nöjd kund i alla led är vår främsta målsättning för 
varje projekt.

Lång erfarenhet av krävande marknader 
världen över

Vi kan möta marknadens hårt ställda krav tack 
vare vår expertis vilken vi förvärvat genom mång-
årig erfarenhet av leveranser med hög komplexi-
tet. I tidigt skede bistår vi våra kunder med ”best 
practise” från projektering till leverans.

Säker arbetsmiljö 

En kvalitetsfaktor är att modulerna byggs inom-
hus och produkten är skyddad under hela pro-
duktionstiden. 

Dessutom har vi skapat en säker arbetsmiljö för 
våra medarbetare. I fabriken jobbar våra medar-
betare på ca 0,5 meters höjd. Att arbeta på en 
byggarbetsplats innebär att du har ett av världens 
mest riskfyllda arbeten. Vi är stolta över att ha re-
ducerat riskerna så väsentligt och istället skapat 
en trygg arbetsplats. Vår prioritering är att alla 
ska komma hem välbehållna efter dagens slut.
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Korta fakta

• 100% svensk produktion 

• Över 40 års erfarenhet 

• Byggt över 3500 högt kravställda moduler 

• Betydligt kortare byggtid än platsbyggt

• Leverans till mer än 30 länder 

 • Affärsområdena Medical och 
Data center & Power 


