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OPTIMUM

Udlejning af bæredygtige og energieffektive 
flytbare faciliteter 

Styrk 
medarbejdernes 

motivation og 
arbejdsglæde med 

midlertidige 
faciliteter der virker

BR18 
stabelbare 
moduler til

byggepladser
og anden 

midlertidig 
anvendelse
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OPTIMUM er muligheder og funktionalitet

Stabelbar i op til 3 etager, 
terrasser som valgmulighed

Trapper og 
reposer i BS60
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OPTIMUM er muligheder og funktionalitet



Dansk udvikling, design og produktion ©2020

OPTIMUM kan kombineres til uendelige løsninger

2. sal f.eks. med møderum og 
udsigtsterrasse

1. sal f.eks. med mandskabs-
faciliteter, overdækket ophold 
(terrasse) og frokostrum der 
valgfrit kan bygges til 10, 20, 30, 
40 osv. personer (skillevægge i 
frokostrum er aftagelige)

Stueplan f.eks. til byggeledelse 
med kontorer og møderum, 
terrassen som overdækket 
indgangsparti, informations-
område, overdækket ophold osv.
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OPTIMUM som boliger på byggepladsen til 
byggearbejdere

A-facade med indgang i midten 
bygningen i stueplan og 1. sal
Adgang til tagterrasse på 2. sal

Samme indretning i stueplan og 
1. sal, med flugtvej i gavl.
Hver etageplan indeholder:
15 værelser
3 toilet/bad
1 toilet
2 køkkener m/ophold
1 fællesrum
1 tekøkken på gang

Eksempel på løsning til beboelse med 30 værelser, der opfylder
kravene til BR18 (opførelse kræver byggeansøgning)

• Hvert opholdsrum og gange er en selvstændig brandcelle BD60
• Akustiklofter
• 60 minutters vandret brandsektionsadskillelse som brandbeskyttelsessystem BD60+
• Indvendig lofthøjde 2,5 meter
• Ventilation med varmegenvinding i hvert rum
• Luft til luft varmepumper i hvert rum, ude del integreret i konstruktion (varme/køl)
• Føringsveje mellem moduler f.eks. PDS
• BS60 reposer og trapper
• Tomrør til installationer f.eks. serieforbundet brandalarm, ABS

Tagterrasse BS60 med lodret 
gelænder på 2-sal

B-facade



Dansk udvikling, design og produktion ©2020

Fordele ved OPTIMUM

Markant bedre funktionalitet, indeklima, varmetab, udseende og 
lydreducerende faciliteter i forhold til konkurrenterne:
• Overholder BR18
• Mindre energiforbrug
• Bedre isoleret
• Flottere æstetik
• Bedre støjdæmpning (larm fra byggeplads)
• Kanaler til installationer (ingen synlige installationer)
• Hvert opholdsrum og gange er en selvstændig brandcelle BD60 (forøget brandsikkerhed)
• Akustiklofter overalt
• 60 minutters vandret brandsektionsadskillelse som brandbeskyttelsessystem BD60+ 

(forøget brandsikkerhed)
• Indvendig lofthøjde på hele 2,5 meter
• Ventilation med varmegenvinding
• Luft til luft varmepumper ude del integreret i konstruktion (varme/køl)
• Føringsveje mellem moduler f.eks. PDS
• Indbrudssikre vinduer med solfilm
• Skjulte tagrender og faldstammer
• 10 mands modul der lever op til de nye regler med aflåselig bad. Og kan bygges sammen til 

20, 30 osv. mands frokostrum
• 10 mands modul med varmepumpe til varmt vand
• Ingen midter-stolper i storrum
• Udvendig LED lampe med skumringsrelæ
• LED belysning med bevægelsessensor i gange og                                                                            

toiletter
• Natsænkning
• Tomrør til specielle installationer i loft
• Stålramme med løftebeslag og uorganisk bund
• Reposer udført som BS 60 konstruktion       
• Trappesystemer udført som BS 60 konstruktion
• Varmetabet reduceres med 1.701 kWh i forhold til                                                                    

standard byggeplads moduler
• Altid dørpumper på udvendige døre
• Rum i repos side (A-side) har hylde på 38 cm til mapper mv. i modulets indvendig bredde
• Terrasse på tag tilladt qua brandbeskyttelsessystem BD60+, også som flugtvej
• Standard 120 x 150 whiteboard tavler i kontorer, møderum og 10 mands modul

For dem der stiller krav til funktionalitet, cirkulær økonomi og et sundt og godt arbejdsmiljø i 
midlertidige opstillinger.
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Målgruppen for OPTIMUM

Faciliteter til 
byggepladser hvor 

kravet er BR18

Andre kunder som 
konkurrence-

dygtig alternativ til 
KVANTUM

Entreprenører som 
møder krav fra f.eks.: 

Pensionsselskaber
virksomheder, 

staten, regioner,
kommuner osv.

Hvor der efterspørges: 

Bedre varmetabs-
ramme og mindre 

CO2 aftryk
Mindre forbrug

Æstetik

Lejebehov: 

Kunder med 
lejebehov 1-5+ år, 
der vil betale mere 

for en cirkulær 
løsning

Det årlige CO2 aftryk 
reduceres fra
ca. 1,68 ton til

ca. 0,45 ton per 
opstillet modul

Varmetabet i 
hvert modul 

reduceres med 
1.701 kWh i 
forhold til                                                                    
standard 

byggeplads 
modul
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OPTIMUM og cirkulær økonomi/
FN`s verdensmål

Adskilleligt 
design
Vi producerer og 
bygger, så alt 
kan skilles ad og 
genbruges.

Sunde materialer
Vi bruger kun 
materialer, der er 
sunde for miljøet 
og for de 
mennesker, der 
producerer, 
bygger og 
anvender dem. 

Stærke 
rammevilkår
Vi arbejder for 
løbende at 
udvikle og 
implementere 
tydelige krav og 
standarder for 
den cirkulære 
udvikling. 
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OPTIMUMs CO2 aftryk som en bæredygtig løsning i 
forhold til standard moduler

Det årlige CO2 aftryk reduceres fra ca. 26,8 ton til 
ca. 9,0 ton i nedenstående opstilling svarende til 
en reduktion på 66,3 %

I det viste eksempel er der 
beregnet på en løsning med 
24 kontormoduler

Årlig besparelse i elforbrug 
med ca. kr. 126.712,- eller 
svarende til gennemsnitlig
kr. 440,- pr. modul i måneden
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OPTIMUMs CO2 aftryk som en bæredygtig løsning i 
forhold til standard moduler

Det årlige CO2 aftryk reduceres fra ca. 19,6 ton til 
ca. 11,3 ton i nedenstående opstilling svarende til 
en reduktion på 42,2 %

I det viste eksempel er der 
beregnet på en løsning med 
13 mandskabsmoduler

Årlig besparelse i elforbrug 
med ca. kr. 59.000,- eller 
svarende til gennemsnitlig
kr. 378,- pr. modul i måneden
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Som medlem af
GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK
støtter vi et mere bæredygtigt byggeri

For OPTIMUM modulerne er vi i gang med en fyldestgørende 
udredning, hvor der kan tildeles point i forbindelse med DGNB 
certificering, hvor vores moduler indgår i opførelsesfasen

Nedenstående er de fokusområder som vi har taget hensyn til i udviklingen af OPTIMUM
Æstetik

 Form og udseende der signalerer kvalitet 
 Skjulte tagrender og faldstammer
 Ingen synlige varmepumper 
 Ingen synlige tilslutninger 
 Galvaniserede reposer og trapper 

Sikkerhed
 60 minutters vandret brandsektionsadskillelse som brandbeskyttelsessystem BD60+ 
 Hvert opholdsrum og gange er en selvstændig brandcelle BD60
 Svalegang/Reposer udført som BS 60 konstruktion 
 Trappesystemer udført som BS 60 konstruktion
 Svalegang der er fri for installationer og udhængende varmepumper (ude del)
 130 cm brede svalegange
 Lodretstående tremmegelænder både på reposer og trapper

Indeklima og trivsel
 Støjreducerende vægge (mindre larm fra byggeplads)
 Lofthøjde 2,5 meter
 Ventilation med varmegenvinding
 Akustiklofter
 Solfilm på vinduer
 Mulighed for varme/køling
 Indbrudssikkert glas og frit udsyn
 Udv. terrasse i BS60 konstruktion som tilvalg

Energiforbrug
 Bedre u-værdier (isoleringstykkelse)
 Ventilation med varmegenvinding
 Luft til luftvarmepumpe som primær varmekilde
 Natsænkning
 LED belysning
 Toiletter, gange og garderober med LED belysning med bevægelsessensor
 Udvendige LED lamper med skumringsrelæ
 Dørpumper, så døre holdes lukket
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OPTIMUMs æstetiske oplevelse vil blive værdsat 
hos lokalsamfundet når der etableres midlertidige 

faciliteter

• Form og udseende der signalerer kvalitet
• Ingen synlige varmepumper
• Ingen synlige tilslutninger
• Galvaniserede reposer, terrasser og trapper
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OPTIMUMs adgangs løsninger

• Alle svalegange, trapper og terrasser leveres i BS60 
brandsikkert system med tåreplade på vandrette flader og 
o-riste på trapper

• Svalegang 1300 mm (godkendt som flugtvej)
• Lodret gelænder (børnesikret)
• I stueplan anvendes 3-trins trappe
• Som tilvalg kan der vælges støvlebørste
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Installationer i OPTIMUM er 
gemt væk og samles i/over terræn i stueplan       

(f.eks. er el-tracing allerede monteret i moduler med vand, og lang nok til 
omvikling og efterisolering af vandrør mellem etager)

Installationer 
forgrenes her

Kun regnvand

B-side
A-side

Regnvand og alle 
andre installationer
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OPTIMUM standard moduler
(modulmål 3,3 x 9,6 meter)

7271 74A 73 74B

76

70

78 79

Typer:

Eks. på  indskudt køkken i 72 og 74 (kan kunde tilpasses)

Type 79: Kan bygges sammen til 
f.eks. 4 moduler = langt/stort 40 
mands frokostrum og omklædning
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Mobilhouse ensretter standarderne for 
medarbejdere

Interessenter:
• Entreprenører der bygger efter certificeringer, bæredygtighed, DGNB, Svanemærket mv.
• Entreprenører der fokuserer på bæredygtighed
• Faglige organisationer (bæredygtighed og arbejdsmiljø)
• Investorer der fokuserer på bæredygtighed i hele byggefasen
• Politiske interessegrupper (CO2 reduktion)
• Stat, regioner og kommuner

Medarbejdere med samme type arbejde på forskellige arbejdspladser:
Det samme arbejdsmiljø og energikrav er ikke gældende for medarbejdere, der har 
kontorarbejdsplads på byggepladsen som medarbejdere, der udfører arbejdet på et alm. kontor.  
Bemærk specielt omkring brandforhold når moduler er stablet i 3 etager.

DGNB (bronze, sølv og guld), Svanemærket certificeret byggeri mv.:
Bør man ikke samtidig tænke på eller stille krav til arbejdsmiljø, bæredygtighed og 
energioptimering af byggepladskontorer der opstilles i 1-5+ år?

Mobilhouse ensretter standarderne for medarbejdere med den nye OPTIMUM serie.


