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Temporent satsar på energisnål modulbyggnad 
 
Modulhusuthyrarna Temporent introducerar nu KLOSS Smart, en av marknadens 

mest energisnåla modulbyggnader. Den nya modellen ska möta kommunernas 

efterfrågan på temporära skolor och förskolor som värms med vattenburen 

värme, och som därmed kan kopplas till fjärrvärmenätet. Första ordern på 

KLOSS Smart har redan kommit, och kommer användas som lågstadieskola 

utanför Borlänge. 

 

Temporents nya modulbyggnad KLOSS Smart har utvecklats för att ha en låg 

energiförbrukning. Bland annat har isoleringen förbättrats i jämförelse med företagets 

tidigare modeller, belysningen är närvarostyrd och ventilationen är behovsstyrd. Det gör 

att byggnaderna med god marginal uppfyller kraven i Boverkets BBR19. 

 

- De senaste åren har allt fler kommuner efterfrågat energisnåla modulbyggnader. En del 

väljer då också vattenburen värme, vilket gör det möjligt att utnyttja fjärrvärme, säger 

Caroline Lind, på Temporent.  

- Dessutom kan KLOSS Smart även fås med värmepump, vilket ofta är ett mer hållbart 

alternativ, fortsätter Caroline. En värmepump minskar byggnadens behov av köpt energi 

markant. I ett räkneexempel baserat på en mindre standardskola i Stockholm beräknas 

behovet av köpt energi minska med 50%. 

 

KLOSS Smart är en utveckling av det sedan tidigare väl inarbetade modulsystemet 

KLOSS. Modulbyggnaden finns i en förskoleversion och i en version som är avsedd för 

låg- och mellanstadiet. Byggnaderna kan ha en eller två våningar.  

 

I den nya modellen har arbetsmiljön fått en bättre utformning, bland annat genom en 

förbättrad ljuddämpning och att ventilationen blivit mer anpassningsbar. 

- Vi har jobbat tillsammans med skolpersonal, för att de ska få den miljö de behöver i sitt 

arbete. Vi har satsat mycket på att byggnaderna ska vara luftiga, ljusa och ha bra 

akustik, säger Caroline Lind, på Temporent. 

 

Temporent har redan fått sin första order på KLOSS Smart. Det gäller en lågstadieskola i 

Ornäs i Borlänge kommun. Skolan har fyra klassrum, och byggnaden ska nu användas i 

minst tre år. 

- Efter att vi vunnit upphandlingen satte vi upp skolan på bara två veckor. Det blir ett lyft 

för barnen och lärarna, och modulbyggnaden kommer finnas kvar under tiden som den 

gamla skolan i Alsbäck ersätts av en ny, säger Lars Englund, regionchef Öst/Norr, 

Temporent.  

 



 

 

Om Temporent 

Temporent hyr ut temporära lokaler i modulbyggnader. Temporentlokaler monteras 

snabbt på kundens mark och hyrs så länge behovet varar. Därefter flyttas modulerna 

vidare till nästa kund. Så kan företag, skolor och förskolor fortsätta att bedriva sin 

verksamhet fritt från störningar - utan att vare sig behöva flytta eller investera i 

permanenta utbyggnader.  

 

Temporent startades 1995 och är idag en av Nordens största moduluthyrare med kontor 

på sex orter i Sverige, Danmark och Norge. Kunderna utgörs huvudsakligen av 

kommuner, landsting och stora företag. Temporent ingår i koncernen Nordic Modular 

Group AB som ägs av Kungsleden AB (publ.). 

 

Läs mer på www.temporent.se 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Caroline Lind  |  Kommunikationschef  |  08-590 990 44  |  caroline.lind@temporent.se 

Lars Englund  |  Regionchef Öst-Norr   |  08-590 990 47  |  lars.englund@temporent.se 
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