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Opføres efter BR18/20

Hurtig opstilling

Lavenergiklasse 2020

Hos JYTAS afhjælper vi enhver form for pladsmangel og kan bygge kvali-
tetsbyggerier fra 1-12 etager.  Vi producerer alternative kvalitets løsninger til 
traditionelt byggeri og har gennem mange år specialiseret os i præfabrikeret 
modulbyggeri - lige fra kontorbygninger og hospitalsfaciliteter til institutioner 
og plejehjem.

Vores byggekoncept er en moderne og tids svarende løsning, som tåler sam-
menligning med traditionelt byggeri. Hos os reduceres både omkostninger og 
leveringstid på et nøglefærdigt kvalitetsbyggeri væsentligt i forhold til andre 
byggeformer - uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller funktiona-
litet.

Der findes ingen begrænsninger med præfabrikeret modulbyggeri. Netop på 
grund af mulighederne inden for til- og fravalg, er modulkoncepterne alsidige 
med hensyn til deres anvendelse – kun fantasien sætter grænser!

Rum, der indbyder til trivsel
Et stabilt indeklima er meget afgørende for brugernes velbefindende, adfærd 
samt sundhed, hvilket prioriteres højt. Mekanisk ventilation med genindvin-
ding sikrer sunde og stabile indeklimaforhold, der minimerer gener som allergi 
og hovedpine, og dermed skaber et godt miljø. 

Fleksibilitet i fokus
Vores løsninger kan lejes eller købes – alt efter situation og behov. Ved køb 
kan specifikke arkitektoniske detaljer integreres i byggeriet. Fleksibiliteten 
betyder ingen unødvendige lokale omkostninger på budgettet, da moduler-
ne både kan flyttes, udvides og reduceres, så løsningerne altid matcher det 
aktuelle behov.

Vi bygger i kvalitetsmaterialer med et minimum af vedligehold, hvor modu-
lerne både kan anvendes ved midlertidige og permanente pladsproblemer 
og placeres fritstående eller som tilbygning.

Kort leveringstid
Modulerne bygges i egne produktionshaller, hvor processen er upåvirket af 
vind- og vejrforhold. Med vores optimerede byggeproces er leveringstiden 
på et nøglefærdigt byggeri blot 8-10 uger i hele landet. Desuden er modu-
lerne omkring 90 % færdige, når de leveres og selve opførelsen sker med et 
minimum af byggerod på leveringsadressen.

           Et stabilt indeklima er  
meget afgørende for brugernes  
velbefindende, adfærd og 
sundhed, hvilket prioriteres højt. 
Præfabrikeret modulbyggeri har 
både et lavt energiforbrug og et 
sundt indeklima.

„

Fremtidens 
byggeri

Flytbare løsninger

           Det første af i alt 108 moduler 
monteres på Rigs hospitalet. 
Hvert modul vejer ca. 10 tons.  
Det er første gang i Norden, at  
der bygges så højt med  
præfabrikerede moduler.

„
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Individuelle løsninger
Mangler I midlertidige kontorbygninger eller står I  
over for en permanent udvidelse, så har vi løs ningen 
på det akutte pladsproblem. 

Vores byggekoncepter indeholder uendelige ind-
retningsmuligheder og er derfor meget velegnet 
til kontor- og administrationsbygninger, der kan 
tilpasses individuelt til brugerne. 

Vores byggekoncepter tilbyder flotte og funktionel-
le arbejdsfaciliteter, der tåler sammenligning med 
traditionelle kontor lokaler. 

Trivsel i højsædet 
Vores byggeri tilbyder lyse og rummelige kontor-
miljøer med god akustik. Mekanisk ventilation med 
genindvinding sikrer desuden sunde og stabile 
indeklimaforhold, der minimerer gener som allergi 
og hovedpine, og dermed skaber et godt miljø til 
arbejdsglæde og medarbejdernes trivsel.

Lokaler, der følger med virksomheden 
Konceptets fleksibilitet betyder mulighed for op 
eller ned skalering. Dvs. at modulerne både kan 
flyttes, udvides og reduceres. Uanset om der skal 
udvides og etableres nye kontorer, eller om marke-
det præges af stagnation, kan faciliteterne tilpasses 
således, at de følger det aktuelle behov. Desuden 
hører unødvendige lokaleomkostninger på budget-
tet fortidens bekymringer til. 

En fornuftig investering 
I opgangstider skaber præfabrikeret modulbyggeri hurtigt den nødvendige plads 
– og i nedgangstider er afgørende kapital ikke bundet. At få løst et akut pladspro-
blem kræver ikke absolut langvarige investeringer – med modulbyggeri er enhver 
virksomhed sikret den fleksibilitet, der er nødvendig for at tilpasse sig et komplekst 
marked.

Lej uden bekymringer
Vælger man en lejeløsning fra JYTAS, vælger man også faciliteter uden bekymrin-
ger. Ejendomsservice er en del af vores lejeaftale, og vi er i hele perioden ansvarlige 
for service samt forebyggende ved ligeholdelse.

          Mekanisk ventilati-
on med genindvinding 
sikrer sunde og stabile 
indeklima forhold, der 
minimerer gener som 
allergi og hovedpine.

„

Lej eller køb efter behov

Fleksible løsninger

Administrationsbygning på 
4.800 m2  til Statoil Refining 
Denmark A/S, Kalundborg

Kontorer

Administrationsbygning, 
billetering og toiletfaciliteter 
til Molslinjen, Aarhus

Billeder af  Rockpanel

Valgfrie facader

Billeder  af Ingvartsen Arkitekter
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Opføres efter BR18/20

Undervisning
Vores bygninger er præfabrikerede moduler, som produceres i vores egne 
produktionshaller, og dernæst sammensættes til en fuld funktionsdygtig 
undervisningsinstitution på leveringsadressen. Byggeriets vigtigste fordel er 
den store fleksibilitet, der betyder, at modulerne kan tilpasses ethvert behov 
og ønske. Derfor er vores løsninger særdeles velegnet til alle former for 
undervisningsfaciliteter til børn, unge og voksne.

Vores byggekoncept tilbyder lyse og rummelige undervisningslokaler med 
god akustik. Mekanisk ventilation med genindvinding sikrer desuden sunde 
og stabile indeklimaforhold, der minimerer gener som allergi og hovedpine. 
Sådan skabes et godt miljø til læring og trivsel.

Midlertidigt behov
Vi udlejer vores moduler, når behovet for midlertidige undervisningslokaler 
opstår. Gennem en lejeaftale løses et akut pladsproblem samtidig med, at 
økonomien er i faste rammer – der er ingen uforudsete udgifter. Konceptets 
fleksibilitet betyder, at modulerne kan flyttes mellem lokationer, og systemet 
kan derfor også fungere som buffer løsning ved en større renovering af flere 
undervisningsinstitutioner. 

Undervisningslokaler med vokseværk 
Er der brug for plads til flere elever end forventet, kan der hurtigt etableres 
nye undervisningslokaler – og omvendt kan antallet af moduler reduceres, 
hvis antallet af elever falder.

        Konceptets fleksibilitet 
betyder, at modulerne både kan 
flyttes, udvides og reduceres, så 
lokalerne kan tilpasses 
behovene.

„

595 m2 tilbygning til Bakkeskolen 
med et legende og arkitektonisk 
udtryk.

Flytbare løsninger

Fleksibilitet
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Unikke løsninger
Brugerne i landets mange institutioner er vidt forskellige – og det er vores 
løsninger til dem også. Vi leverer institutioner til børn, unge og voksne med 
forskellige behov. Vi har løsningen – uanset om det drejer sig om en børne-
have eller en institution til socialt belastede. 

Det er vigtigt for os, at vores bygninger opfylder de aktuelle behov på bedst 
mulig vis. Bygningens indretning skal fungere i praksis – alt tilpasses efter de 
aktuelle brugeres dagligdag. 

Vi fokuserer på at skabe de bedste rammer for institutionens brugere såle-
des, at samspillet mellem brugerne og personalet kan fungere på den mest 
optimale måde. En hensigtsmæssig planløsning udført i gode, slidstærke 
materialer bidrager til dette.

Godt indeklima lig med trivsel 
Vi vægter god ventilation i byggeriet højt, da både brugere og personale 
kan undgå problemer med hovedpine og allergi, når indeklimaet er i top. 
Vores moduler leveres med decentrale ventilationsanlæg, som betyder, at 
der opsættes en ventilationsenhed i de lokaler, hvor man ønsker at udskifte 
luften. På den måde sikres sunde og stabile indeklimaforhold, der skaber 
trivsel for både børn og voksne.

Lej en fleksibel løsning 
Vores løsninger kan lejes, når der er behov for ekstra plads i institutionen. 
Fleksibiliteten betyder, at modulerne kan flyttes rundt – og derved er man al-
tid sikret en hensigtsmæssig udnyttelse af lokalerne. Hvis behovet for ekstra 
lokaler daler, afhenter vi modulerne igen – det betyder ingen unødvendige 
lokaleomkostninger på budgettet. At leje moduler kan derfor være den rette 
løsning, når behov og økonomi skal hænge fornuftigt sammen.

        Brugerne i landets 
mange institutioner er vidt 
forskellige – og det er vores 
løsninger til dem også. 
Vi leverer institu tioner til 
børn, unge og voksne med 
forskellige behov.

„

Kort leveringstid 

Lej eller køb efter behov

Fleksibel indretning

Børneinstitution på 1.450 m2 

til Børnehuset Kæret, Rødovre

Institutioner
Rammerne gennemtænkes med  

fokus på unikke løsninger
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        Konceptet kan indrettes med 
undersøgelsesrum, sengestuer, 
isolationsstuer, laboratorier, vente-
værelser, kontorer osv. Sagt på en 
anden måde – vi sammensætter 
bygningen præcis efter behovet.

„

Det skal fungere i praksis! 
Vi leverer kundetilpassede kvalitetsløsninger til hele sundheds- og forsk-
ningssektoren. Alternative løsninger, der opfylder specifikke og individuelle 
behov med fokus på funktionalitet.

Vores byggerier til hospitaler, medicinalindustrien og andre institutioner i 
sundheds- og forskningssektoren kan både anvendes som en midlertidig 
løsning eller som permanente faciliteter.   

Sammensæt efter behov 
Konceptet kan indrettes med undersøgelsesrum, sengestuer, isolationsstu-
er, laboratorier, omklædningsrum, kontorer, produktionskøkken osv. Sagt 
på en anden måde – vi sammensætter bygningen præcis efter behovet. 

Dertil kommer de mange muligheder inden for tilbehør som f.eks. integre-
ret elevator, solafskærmning, markiser, solcellepaneler osv. Byggeriet tilby-
der lyse og rummelige lokaler med god akustik, og lokalerne er desuden 
forsynet med mekanisk ventilation med genindvinding. Modulerne kan op-
føres som en selvstændig bygning eller sammenbygges med eksisterende 
faciliteter, og facadebeklædningen kan frit vælges således, at en tilbygning 
matcher det eksisterende. Skal en tilbygning forbindes til de eksisterende 
faciliteter – kan vi desuden levere overdækket mellemgang eller underjor-
diske gangarealer.   

Vi har tidligere hjulpet bl.a. Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Bispebjerg 
Hospital, Regionshospitalet Horsens og Roskilde Sygehus med at løse deres 
pladsproblemer.

Trivsel og arbejdsmiljø  
Vi lægger vægt på at sikre sunde og stabile indeklimaforhold, der mini-
merer gener som allergi og hovedpine, og dermed opretholder et godt 
arbejdsmiljø og sikrer medarbejdernes trivsel. 

Laboratorierne er lyse og rummelige, og dagslyskravet er opfyldt i fuld 
dybde. Faciliteterne har luftskifte, og køling er installeret som standard. 
Rummene er temperaturstyret, og der er mulighed for affugtning.

Vi er specialister i levering af kundetilpassede kvalitetsløsninger til indu-
strien, sundheds- og forskningssektoren samt hospitaler. Vores løsninger 
kan både anvendes midlertidigt i forbindelse med ombygning eller som en 
permanent løsning. Vi tilbyder hurtig leveringstid - evt. i etaper.

Fleksibel indretning

Unikke løsninger

Sammensæt efter behov

6-etagers hospitalsbyggeri  
på 5.300 m2 til Rigshospitalet,
København Ø

Sundhed og 
forskning
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Studielandsbyen  
– 46 nye studie boliger i Viby ved Aarhus
Studielandsbyen består af 46 små lejligheder til 
studerende, der omkranser en bevaringsværdig 
gård i bindingsværk. Lejlighederne er sammensat i 
forskellige størrelser.

Hver lejlighed er ca. 25 m2 og indrettet i rå New Yor-
ker-stil med lille bad/toilet, køkken/alrum med højt 
til loftet, soveplads på hems samt lille depotrum. 
Derudover er der etableret fællesrum og fællesfaci-
liteter.

Bygningerne er bygget i elementer, og er beklædt 
med Superwood i et rustikt facadesystem. 

        Bygningerne er bygget 
i elementer, og er beklædt 
med Superwood i et rustikt 
facadesystem. 

„

Unikt facadesystem 

Totalentreprise

Fleksibel indretning

Opførelse og ombygning 
af studielandsbyen i Viby J.

Fakta
Projekt: 
46 studieboliger

Areal: 
25 m² pr. lejlighed  
1.170 m² i alt

Bygherre: 
Studielandsbyen ApS

Lokation: 
Damagervej 8, 8260 Viby J.

Entreprise: 
Totalentreprise

Studielandsbyen
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alle individuelle behov, og der-
ved skabe optimale løsninger til 
beboere på plejehjem og andre 
steder i ældresektoren.

„

Valgfrie facader

Fleksible løsninger

Individuelle løsninger

Præfabrikeret byggeri er den ideelle løsning i forhold til fleksible og bruger-
tilpassede ældreboliger og plejehjem. Både som midlertidige løsninger ved 
renovering af eksisterende byggeri eller som permanent udvidelse af facilite-
terne. 

Vores systemer kan tilpasses alle individuelle behov, og derved skabes opti-
male løsninger til beboere på plejehjem og andre steder i ældresektoren.  
Hvis plejehjemmet står over for en omfattende renovering, kan modulopbyg-
gede faciliteter fungere som midlertidig beboelse. Ligeledes kan modulbyg-
geri være en optimal løsning, hvis de eksisterende faciliteter skal udvides, og 
stå færdige snart. 

Fleksibilitet og kvalitet 
Kodeordene for vores modulbyggeri er fleksibilitet og kvalitet: Fleksibilitet for-
di konceptet kan tilpasses den enkelte brugers individuelle behov, og kvalitet 
fordi byggeriet fuldt og helt lever op til kravene i det gældende bygningsreg-
lement. Byggeriet tilbyder lyse og rummelige lokaler, hvor der selvfølgelig er 
plads til sengelifte m.v. 

Personalet i fokus 
Brugervenlighed og funktionalitet er vigtige faktorer, når der opføres nye 
faciliteter. Medarbejdernes daglige arbejdsopgaver skal være tænkt ind i 
indretningen, og der skal være plads til personalefaciliteter som frokoststue 
og mødelokaler. Funktionaliteten kommer også til udtryk i modulernes ren-
gøringsvenlighed. 

Vi monterer mekaniske ventilationsanlæg med genindvinding for at skabe et 
stabilt og sundt indeklima – både for medarbejdernes og beboernes trivsel 
og velvære. Et godt indeklima er afgørende for en god arbejdsplads og ikke 
mindst et godt hjem.   

Boliger

28 ældreboliger i 5 etager
på i alt 1.688 m2 til Plejecenter 

Nygårds Plads, Brøndby

Plads til 
individualisme



JYTAS A/S   |   Århusvej 211, 8464 Galten   |   Tlf. 8694 6800   |   jytas@jytas.dk   |   CVR.nr. 20 76 36 47


