
STUDIE- OG KONCEPTBOLIGER 

Illustration: Urban Power



Mobilhouse producerer, sælger og udlejer mobile løsninger, som 
kan anvendes til blandt andet kontorer, institutioner, studie-
boliger og genhusning samt som skurvogne på byggepladser. 

Organisation
Virksomheden er stiftet i 1961 og har 40 fastansatte medarbej-
dere og omkring 55 projektansatte, der producerer og leverer 
standardmoduler og skræddersyede løsninger til privatpersoner, 
virksomheder og off entlige kunder i Danmark. 

Miljøbetragtninger
Miljøet betyder meget for os og derfor indtænker vi miljøvenlige 
materialer og løsninger i vores produkter. Vi producerer vores 
moduler i træ, som er en af de mest bæredygtige materialer vi 
kan bruge. Vores facader, gulve, lofter mv. er ligeledes fremstillet 
af naturlige og klimavenlige materialer og vi sikrer godt indeklima 
i vores moduler. 

Faciliteter 
Mobilhouse har hovedkontor og to produktionsenheder i 
Fredericia samt kontor, lager og klargøring i Bjæverskov.

Produktionskapacitet
Vi har på nuværende tidspunkt mulighed for at producere mere 
end 520 pavilloner pr. år.

Udlejningsfl åde
Vi råder over mere end 1700 moduler og vogne, som vi lejer ud i 
kortere og længerevarende perioder.

OM VIRKSOMHEDEN
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MODULERNE

New York – 22 m2 bolig
En intens, hyggelig og funktionel lejlighed.

Konceptet bygger på et minimalistiske prin-
cip og fremstår med moderne indretning med 
lækre materialer. Med sine 22 m2 er der lagt 
vægt på funktionerne og alt plads er udnyttet 
optimalt for at skabe rum til studielivet.

Stockholm – 60 m2 bolig
Storslået, moderne og dele-venlig lejlighed.

Vores absolut største lejlighed i vores bolig-
konceptserie, hvor der er plads til at vokse.

I denne prægtige lejlighed på hele 60 m2 får 
man 3 værelser. Den er optimal som delele-
jlighed til studerende, der ønsker mere fæl-
lesskab eller til en almindelig familie, hvor der 
er plads til hele 2 børneværelser og forældre 
soveværelse.

Copenhagen – 30 m2 bolig
En rummelig, frisk og stilren 2 værelses 
lejlighed.

En storbylejlighed med plads til det meste. I 
denne bolig prioriterer vi det private rum, så 
her kan man indrette sig med soveværelse og 
opholdsrum og dermed gøre plads til 2 per-
soner. Boligen på 30m2 lever op til de mod-
erne krav om mere plads i lejlighederne i byen 
og giver mange muligheder.

London – 52 m2 bolig
En spændende, attraktiv og unik lejlighed.

I denne lejlighed er der plads til at bo alene 
eller sammen. Boligen, der har et areal på 52 
m2 har en god ruminddeling, der giver 3 rum 
og dermed plads til det meste. Det er en unik 
lejlighed, der kan sættes et personligt præg 
på, da den indbyder til personlig indretning.

Paris – 26 m2 bolig
En charmerende, inspirerende og åben 
lejlighed.

Konceptet bygger på idéen om at skabe rum 
til liv. Derfor er det i denne bolig, man får mest 
væg-til-væg plads, hvor mulighederne for 
indretning er alsidig. I Paris er det muligt at 
have et stort rum eller adskille rummet, så det 
i praksis bliver en 1½ værelses lejlighed, der er 
i alt 26 m2 at gøre godt med.



Hvad enten du har et midlertidigt eller et permanent behov, så har 
vi løsningen.

BR18
Studieboligerne lever op til bygningsreglementet og kan anvendes 
som midlertidig bolig i op til 10 år – de kan dog også gøres perma-
nente.

Kvalitet
Alle boliger har godt indeklima og akustik. De er solide og udført i 
gode materialer, så boligen ikke føles midlertidig.
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Tekniske detaljer
• Rumhøjde 2,5 meter
• Egen indgang, terrasse og depotrum
• Eget køkken og bad
• Lyddæmpende lofter og gulve
• Vandbaseret maling 
• Lydisolerede og brandhæmmede vægge 
• Lodrette konstruktioner (BD 60 konstruktion)
• Vandrette lejlighedsskel BD 60+ konstruktion
• Opføres i 2 etager (3 etager er muligt)
• Opfylder BR18
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EKSEMPEL - BOLIGPROJEKT
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Vi bygger i træ
Et af naturens mest bæredygtige byggematerialer er træ og det 
har vi valgt at bruge som primært byggemateriale. 
Beregninger viser, at skifter du 1 m3 beton/mursten ud med 1 m3 
træ, så har du sparet naturen for 1 ton CO2 - og det giver mening 
for os.

Facader
Vores facader er fremstillet af det naturlige og bæredygtige 
materiale basalt, som er en let tilgængelig vulkansk klippeart. 
Facadepladerne har både miljøvaredeklaration og miljøprofil-
godkendelser fra Building Research Establishment.

Lofter
De akustiklofter vi anvender i vores moduler er ligeledes produ-
ceret med miljøet og bæredygtighed for øje helt fra udvindings-
stadiet til panelerne er udtjente. Produktet er certificeret på 
sølvniveau i Cradle to CradleTM.

Gulve
Vi tilbyder gulve fremstillet af ca. 90% genbrugsmaterialer og 
naturlige fyldstoffer. Gulvet er baseret på biopolyuretan, som er 
utroligt slidstærkt og modstandsdygtigt. I modsætning til tradi-
tionel polyuretan er biopolyuretan primært baseret på raps- og 
ricinusolie, og dermed er det et af markedets mest økologiske 
gulvbelægninger.

Genanvendelighed
Moduler og pavilloner kan flyttes rundt til hvor behovet er - der 
er således ikke grund til at bygge nyt. Når vores moduler kommer 
retur lejer vi dem ud igen og når de er udtjent, så kan op til 80 % 
genanvendes på anden vis.

BÆREDYGTIGE VALG



• Betyder høj gentagelseseffekt, færdiggørelsesgrad og der-
med mindre energiressourcer i hele byggeprocessen

• Byggemodning, støbning af fundamenter, installationer i 
terræn kan foregå samtidig med produktion af moduler

• Råmaterialer kommer direkte til vores fabrik uden risiko 
for brækage og spildtid på vejene. Affaldshåndtering samt 
genanvendelse af spildprodukter er nemmere at styre fra 
fabrikken.

• Arbejdsmiljøet forbedres. Vi arbejder indendørs, i trygge 
rammer og med velkendte rutiner. 

• Transporten billiggøres, da det udelukkende er færdig- 
bearbejdede materialer i form af moduler, der transporteres. 
Samtidig minimeres miljøbelastningen som følge af de få 
kørsler til byggepladsen.

• På byggepladsen er brug af kran og bemanding i langt  
kortere tid hertil langt færre gener for både naboer og den 
lokale trafik samt støj, støv og andre gener

 
• Vi er ikke afhængige af vejrlig

• Traditionelle ressourcer til bygningsudtørring på bygge- 
pladsen helt elimineres, da bygningerne bygges i opvarmede 
haller under tag.

• Levetiden på et byggeri med bærende konstruktioner i træ 
er ifølge Statens Byggeforsknings Institut sidestillet med et 
tilsvarende byggeri opført i beton eller mursten, som har en 
levetid på 120 år.
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Kalundborg
23 boliger opsat og 4 mere er på vej.
Modellerne New York, Copenhagen og Stockholm er opsat.

Viborg
30 boliger i 1 blok. 
Modellen New York er opsat. 

Nyborg
60 boliger fordelt på 3 blokke i 2 etager.
Modellerne Paris, London og Copenhagen er opsat. 

REFERENCER

Planlov 2017
Den nye planlov giver kommuner mulighed for at opføre midler-
tidige boliger uden nødvendigvis at ændre i lokalplanen

Tilladelsen kan gives i en periode op til 10 år, med en mulighed 
for forlængelse på 3 år ad gangen.

Behov for studieboliger
Siden 2010 er antallet af nye studenter til de højere gående 
uddannelser steget med ca. 25%

Lav andel af studieboliger i de vigtige studiebyer i Danmark i 
forhold til antallet af studiepladser 

Kraftig stigende lejepriser i alle danske byer i de senere år.

MULIGHEDER


