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Afsluttet
Marts 2019

Bygherre
Nymølle Stenindustrier A/S

Bruttoareal
480 m2

Domicilbygning opført i Kvantum moduler med arbejdspladser,
møderum, kantine og fællesfunktioner. Bygningen er opført per-
manent efter BR18, de 480 m2 er opdelt i stueplan og 1. sal med 
indvendig trappe.

Der er lagt meget vægt på den indvendig akustik og indeklima 
hvor træbeton lofter og tæppefl iser på gulvene sørger for en for-
midabel akustik. Bygningen har central ventilation med varme 
genvinding og aircondition anlæg.

Udvendig er der anvendt vedligeholdelsesfrie materialer. 
Bygningen er opført med ventileret sokkel med omangsdræn 
og dermed niveaufri adgang ved alle døre.

NYMØLLE STENINDUSTRIER
KONTORBYGNING
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Afsluttet
December 2018

Bygherre
Sjakk

Bruttoareal
320 m2

Kontorbygning bestående af 8 Kvantum moduler.

Bygningen indeholder teknikrum, mødelokale, kontorer, velfærd-
slokale, garderobe samt handicap- og alm. toilet.

Bygning er opført efter BR18 og har niveaufri adgang.

SJAKK
KONTORBYGNING
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Afsluttet
Januar 2019

Bygherre
EUC Lillebælt

Bruttoareal
1330 m2

Der opføres 47 værelser samt opholdsrum

EUC Lillebælt har behov for en kollegiebygning i to etager,
totalareal skal være ca. 1330 m2 samt ca. 25 m2 mellemgang fra
eksisterende bygning. Bygningen skal overholde kravene i
Bygningsreglement 2018. Bygningen henhører under
anvendelseskategori 5 i Bygningsreglementet.

Bygningen skal fremstå robust og være opbygget i materialer der
kan tåle slid og som kræver et minimum af vedligehold.

Bygningen indeholder følgende:
47 stk. kollegieværelser på ca. 13,5 m2 + toliet/bad på ca. 2,7 m2

1 stk. fællesrum på ca. 100 m2 med lille te-køkken m/vask, skabe,
køleskab og opvaskemaskine

Toiletter i stueetagen, hvoraf 1 som handicaptoilet

1 stk. depotrum og 1 stk. rengøringsrum på hver etage

1 trappekerne i forlængelse af mellemgang

1 stk. mellemgang (uopvarmet) fra eksisterende bygning inkl.
niveau fri adgang

Opføres efter BR18 i bygningsanvendelses katagori 5.

SKOLEHJEM
EUC LILLEBÆLT
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Afsluttet
Januar 2019

Byggefi rma/totalentrepenører
Mobilhouse A/S 

Lejer
Horsens Kommune

Bruttoareal
240 m2

Horsens Kommune havde behov for en pavillon til vuggestuebørn

• 2 stuer m/ tekøkken
• 2 puslerum
• Køkken
• Personaletoiletter
• Garderobe

Opført efter BR18.

Kvalitet
Bygningen skulle fremstå  som ny og have en høj æstetisk værd

KROKUSHAVEN
INSTITUTION
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Afsluttet  
August 2018

Byggefirma/totalentrepenører
Mobilhouse A/S og Egil Rasmussen A/S

Lejer
Rigspolitiet

Bruttoareal 
4487 m2

Skolen er ca. 4.500 m2 og etableres som pavillon bygninger. 

Hovedbygningen er organiseret i 3 klasserumslænger omkring 
et centralt dobbelthøjt atrium, der skal anvendes til magtanven-
delses- og selvforsvarstræning, derudover etableres der pavil-
lonbygning for omklædning og bad. 

MUCV vil have en kapacitet til 288 studerende og 50 lærere. 

Rigspolitiet ønsker: 
At der tilvejebringes et højt niveau for så vidt angår kvalitet, 
funktion, ind- retning, materialer, tekniske installationer og 
konstruktioner. 
 
At der er sikres rettidig aflevering af pavillonbygningerne, til af-
talt tidspunkt indskrevet i kontrakten. 
 
At de udførte pavillon bygninger er robuste og af høj håndværks-
mæssig standard udført med håndværksmæssig ekspertise og 
omhu. 
 
At danne de bedst mulige betingelser for et optimalt læringsmiljø 
for de studerende og gode arbejdsforhold for lærerne. 

Opført efter BR18.

MUCV
DEN MIDLERTIDIGE POLITISKOLE
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Afsluttet
Juni 2018

Byggefirma/totalentrepenører
Mobilhouse A/S 

Lejer
Energinet

Bruttoareal
1747 m2

Energinet havde behov for en pavillonbygning i to etager, totalar-
eal skulle være ca. 1.750 m2. Bygningen skal rumme 200 arbejd-
spladser.

Hver etage skulle indeholde følgende: 
- 3 stk. storrumskontor på ca. 200m2 

- 5 stk. små møderum på ca. 14m2 

- 1 stk. stort møderum på ca. 28m2 
- 2 trappekerner i mellem storrumskontorer 
- 2 tekøkkener i forbindelse med trappekerner med håndvask og 
   plads til køleskab, opvaskemaskine og kaffeautomat. 
- Toiletter - mindst 11 stk. toiletter 

Opført efter BR18.

Kvalitet
Bygningen skulle fremstå som ny og have en høj æstetisk værdi. 
Gulve skal være rengøringsvenlige, hårde gulve. 

ENERGINET
KONTORBYGNING, FREDERICIA



Afsluttet
Januar / Februar 2018

Byggefirma/totalentrepenører
Mobilhouse A/S 

Lejer
Airco Diet

Bruttoareal
5630 m2

Nybyg lagerbygning på 3.623 m² til Mobilhouse samt en 13 m høj 
montagehal på 1.519 m² og tilhørende administrationsbygning 
på 488 m² til udlejning under opførelse til indflytning henholdsvis 
15. februar 2018 og 1. januar 2018.

De isolerede haller opføres som stålspær med, af Mobilhouse, 
præfabrikerede facadeelementer med antracitgrå sinusplader 
som 
facadebeklædning, sorte alu. vinduer og døre samt porte.

Administrationsbygningen opbygges som permanent bygning af 
10 moduler á 4 x 12 m indeholdende mødelokaler, storrums-
kontor, 1-mandskontor, server-/teknikrum, toiletter, frokostrum 
samt bade- og omklædningsfaciliteter.

Indvendig vægbeklædning af hvidmalet gipsplank og Fibo Tres-
po paneler i vådzoner, mørke tæppefliser eller grå vinyl på gulve 
samt Troldtekt akustiklofter i hele bygningen.

Administrationen får facader af en kombination af sinusplader og 
sorte Cembrit plader kombineret med sorte træ/alu. vinduer og 
døre.

Opført efter BR18.

11

PRINS GEORGS KVARTER 4
LAGER, MONTAGEHAL OG KONTOR
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Afsluttet
December 2017

Byggefi rma/totalentrepenører
Mobilhouse A/S 

Lejer
Familielægerne Espergærde I/S

Bruttoareal 
277 m2

Succeskriterier
+ Tilpasning / kvalitet / design 
+ Kort produktionstid / hurtig levering 

Pavillon til anvendelse som lægeklinikhus baseret på 7 nye sys-
temmoduler á 4 x 10 m med 2,7 m lofthøjde.

Bygningen er indrettet med ankomst, reception, akurum, toilet 
og handicaptoilet, venterum, lægeværelser, skylle/lab., EKG, sek-
retariat, teknik/depot samt velfærdslokaler.

Indvendig vægbeklædning af hvidmalet gipsplank / Fibo Trespo 
paneler i toilet- og baderum, grå vinyl på gulve samt Troldtekt 
aku-
stiklofter i hele bygningen.

Belysning med lavenergi LED-lamper.

Pavillonen er opført efter BR 15 Midlertidig med facade som 
klasse 1 facadebeklædning samt hvide plastvinduer og døre med 
3 lag termo-
ruder.

FAMILIELÆGERNE ESPERGÆRDE
LÆGEKLINIK
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Afsluttet
Oktober 2017

Byggefirma/totalentrepenører
Mobilhouse A/S 

Lejer
Boligselskabet Sct. Jørgen

Bruttoareal
668 m2

Succeskriterier
+ Kvalitet / design 
+ Kort produktionstid / hurtig levering
+ Projektstørrelse
 

Nybyg midlertidige studieboliger baseret på 28 boligenheder plus 
vaskeri og ekstra modul á 3,6 x 6 m placeret i 2 plan på Stadion 
Allé i Viborg.

Boligenhederne er udformet som en 1 værelseslejlighed med 
køkken og bad med skjulte installationer og cisterne ved toilet.

Hver enhed har adgang via 2 m bred repos, som også kan bruges 
til ophold.

Varmeforsyningen er decentrale luft/luft varmepumpe, som er 
skjult i udvendig opbevaringsskab til hver bolig. 

Indvendig vægbeklædning af hvidmalet gipsplank og Fibo Trespo 
paneler i badeværelser samt praktisk egelook vinyl/klik gulve og 
Troldtekt akustiklofter.

Pavillonen er opført efter BR 15 Midlertidig med facade som 
klasse 1 facadebeklædning samt hvide plastvinduer og døre med 
3 lag 
termoruder.

STUDIEBOLIGER
MIDLERTIDIGE BOLIGER, VIBORG
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Afsluttet
December 2016

Byggefirma/totalentrepenører
Mobilhouse A/S 

Lejer
Lego Systems 

Bruttoareal
1920 m2

Succeskriterier
+ Tilpasning / kvalitet / design 
+ Projektstørrelse 
+ Kort produktionstid / hurtig levering 
+ Prisniveau

Nybyg kontorpavillon i 2 etager baseret på 40 stk. moduler á 4 x 
12m.

Bygningen er indrettet med 4 storrumskontorer, mødelokaler 
samt velfærdslokaler til personale.

Indvendig vægbeklædning af hvidmalet gipsplank med mørke 
tæppefliser på gulve i kontorlokaler samt Troldtekt akustiklofter 
i hele bygningen.

Pavillonen er opført efter BR 15 Midlertidig med facade som 
klasse 1 facadebeklædning i hvid Cembrit med antracitgrå træ/
alu. vinduer.

LEGO SYSTEMS
KONTORBYGNING, BILLUND



Afsluttet
September 2015

Byggefirma/totalentrepenører
Mobilhouse A/S

Lejer
Stadt Flensburg

Bruttoareal
2303 m2

Succeskriterier 
+ Projektstørrelse 
+ Kort produktionstid / hurtig levering
+ Prisniveau
+ Kvalitet

Nybyg flygtninge landsby i centrum af Flensborg, Tyskland.

Bebyggelsen består af 10+3 grupper af 4 boligenheder á 3,5 x 12 
m placeret i 2 plan samt fælles pavillon med kontor, forsamlings-
rum og vaskeri på i alt 119 m².

Boligenhederne indeholder 2 soverum med 4 sovepladser og 
skabe, køkken/alrum med TV og badeværelse med vaskemaskine. 

Indvendig vægbeklædning af hvidmalet gipsplank og Fibo Trespo 
paneler i badeværelser samt grå vinyl på gulve og Troldtekt 
akustiklofter.

Pavillonen er opført efter BR 15 Midlertidig med facade som 
klasse 2 facadebeklædning i farvevalg efter kunde ønske samt 
hvide plastvinduer med 3 lag termoruder.
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FLYGTNINGEBOLIGER
UDLEJNINGSEJENDOM, FLENSBORG




