FRA SKITSE TIL
FÆRDIGT BYGGERI
P Å ( N ÆSTEN ) I N G E N T I D

MODULBYGGERI I HØJ KVALITET. I EN FART
B O L I G · I N S T I T U T I O N · KO N T O R

GODE KVADRATMETER

ARKITEKTONISK FRIHED
Stor fleksibilitet på størrelse, form og materialer
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GODE KVADRATMETER
TIL DE FLESTE BEHOV
Uanset om du skal bruge hurtige kvadratmeter
eller høj kvalitet til lavere pris, er præfabrikeret
modulbyggeri fra Dalsgaard et sikkert valg.
Af mange grunde.
For det første kan du få dit byggeri på den halve
tid og op til 30 procent billigere. Du får samtidig en
ensartet høj kvalitet og stor arkitektonisk frihed, så
du kan få opfyldt dine individuelle ønsker – præcis
som med et traditionelt byggeri. Modulbyggeri betyder med andre ord ikke ”one size fits all”.
Nu tænker du måske, at det lyder lidt for godt
til at være sandt. Men i virkeligheden er det ganske
enkelt. Vi har nemlig flyttet det meste af bygge–
processen under tag og sat tingene i system. Så
mens din grund bliver byggemodnet med infrastruktur, fundamenter og installationer, producerer vi det
nøglefærdige kvalitetsbyggeri i moduler a 40-50 m2
i vores opvarmede produktionshaller. Herefter bliver
modulerne kørt til byggepladsen og løftet på plads,
inden vi monterer facademateriale og tilslutter vand,
varme, el og kloak. Færdigt arbejde. Hurtigt, effektivt
– og helt igennem trygt.
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Hos Dalsgaard er dit byggeri i gode
hænder. Fra den første byggesnak til det
nøglefærdige byggeri står klar.
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KORT TID.
HØJ KVALITET.
LAV PRIS

FORDELE MODULBYGGERI

KVALITETEN I TOP
Gode materialer og produktion under tag sikrer en ensartet høj kvalitet

OG DET ER BARE TRE AF DINE FORDELE
VED MODULBYGGERI
Har du nogensinde oplevet en byggeplads
under et traditionelt byggeri ? Så ved du, at
tre af de helt store udfordringer er tyveri, fejl
– og det danske vejr.
Alene svind og tyveri anslås at koste den danske
byggebranche et årligt milliardbeløb, og det samme
gør sig gældende for fejl og mangler. Svimlende
beløb, der i vidt omfang bliver betalt af bygherre.
Enten direkte eller indirekte.
Og netop i disse tre udfordringer finder du også
nogle af de vigtigste fordele ved at vælge et byggeri
med præfabrikerede moduler. Her bliver byggestyring, montage og kvalitetssikring nemlig flyttet
fra den åbne (og udsatte) byggeplads til lukkede og
opvarmede produktionshaller. Det betyder, at hele
byggeprocessen kan ske under kontrollerede forhold
og i den optimale rækkefølge uden kostbar ventetid.

10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE ET
MODULBYGGERI FRA DALSGAARD
1. Ned til halv byggetid
2. Op til 30 procent lavere pris
3. Opfylder gældende bygningsreglement
4. Stor arkitektonisk frihed
5. Mulighed for totalentreprise
6. Mulighed for at leje
7. Mulighed for midlertidig opstilling
8. Ingen dyre forsinkelser på grund af vejret
9. Mindre risiko for fugtskader og skimmelsvamp
10. Én fast kontaktperson gennem hele processen

Samlebåndsproduktionen sikrer samtidig, at vores
erfarne fagfolk hele tiden har både værktøjer og
byggematerialer lige ved hånden. De kan derfor udføre deres arbejde i tørre og lune omgivelser uden
at blive afbrudt af sne, frost eller andre vejrmæssige
forhindringer.

sparer op til 30 procent i forhold til et traditionelt
byggeri, er det fordi, vi med de præfabrikerede moduler kan arbejde mere struktureret, mere effektivt
og med langt færre fejl. En besparelse, som vi sender
direkte videre til vores kunde.

ARKITEKTONISK FRIHED
Vi er ikke spor firkantede, når det gælder dine arkitektoniske valg for, hvordan dit byggeri skal se ud.
Du har således utallige muligheder for at påvirke
både materialer, formgivning og funktionalitet. Vi
sætter bare dine valg i system, når der skal bygges.

TOTALENTREPRISE
Hos Dalsgaard har vi erfaringen, kompetencerne og
ressourcerne til at tage hånd om dit byggeri fra A
til Z. Det betyder, at vi gerne løser din opgave i totalentreprise og dermed sørger for alt fra papirarbejde
til byggemodning, byggeledelse, produktion og tilslutning. Du kan naturligvis også bruge os til delentrepriser
efter behov.

HALV BYGGETID
Hos Dalsgaard har vi altid byggematerialer og grundmoduler på lager. Det betyder, at vi meget hurtigt
kan have færdige moduler klar til dit nye byggeri.
Den samlede byggeproces fra ordre til overdragelse
er derfor typisk kun halvt så lang som ved et traditionelt byggeri.

ATTRAKTIV ØKONOMI
Et modulbyggeri fra Dalsgaard er i høj kvalitet og opfylder gældende bygningsreglement. Når du alligevel
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VORES BYGGERIER

VI HAR LEVERET
GODE KVADRATMETER
TIL MANGE FORMÅL
Med præfabrikerede moduler kan du få opfyldt
dit behov for ekstra kvadratmeter på ultrakort
tid – og til stort set alle tænkelige formål.
Gennem årene har Dalsgaard leveret kvalitetsbyggeri fra 20-3000 m2 og til vidt forskellige formål.
Vi har hjulpet kommuner med at give flygtninge tag
over hovedet. Vi har opført midlertidige boliger til
genhusning, når boligselskaber renoverer. Vi har
holdt hjulene i gang, når noget er brændt af. Vi har
leveret albuerum i en fart til virksomheder i vækst.
Og vi har kureret akut pladsmangel for sygehuse og
offentlige institutioner. For blot at nævne nogle få
eksempler.
Vores byggerier spænder vidt i størrelse og anvendelse, og samtidig er Dalsgaards involvering forskellig
fra projekt til projekt. Du kan således bruge os til store
eller små delentrepriser efter behov. Eller du kan (som
mange af vores kunder) lægge din totalentreprise i
trygge hænder hos os. Vælger du det sidste, tager vi
os af alt. Fra projektering over tilladelser til færdig
levering. Helt uden bøvl for dig.

”Dalsgaard har leveret til tiden, og der
har hele vejen igennem været et godt
samarbejde og en god koordinering
ude på pladsen. Det færdige byggeri
lever fuldt ud op til vores forventninger
som bygherre.”

BYGHERRE MIDTJYSK BOLIGSELSKAB
Type Genhusning / Midlertidig beboelse
Areal 972 m2
Produktionstid 11 uger
Entreprise Totalentreprise

KIM HERBST LARSEN
Projektleder, Ishøj Kommune

”Dalsgaard har hjulpet med alle byggeansøgninger og alt det, vi ikke selv har
haft forstand på. Og så har de selvfølgelig
haft helt styr på alle tidsplaner og løsning
af uforudsete udfordringer – også efter
byggeprojektet var afsluttet.”
JANE PETERSEN
Skansevejens Børnehave, Fredericia

VI HAR BL.A. BYGGET FOR:

BYGHERRE GEA
Type Kontor / Permanent beboelse
Areal 850 m2
Produktionstid 20 uger
Entreprise Totalentreprise
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2. PRODUKTION

3. MONTAGE

4. LEVERING

I projekteringsfasen laver vi alle de nødvendige skitser, beregninger og færdige byggetegninger. Samtidig udarbejder vi et detaljeret tilbud, hvor der tages
højde for alle forhold, herunder relevante driftsomkostninger og pris til eventuel nedtagning.
Når tilbuddet er accepteret, laver vi den endelige
kontrakt med beskrivelse af hele entreprisen.

Alle moduler produceres under kontrollerede forhold
i vores produktionshaller i Vejle. Processen er sat i
system for at optimere både tid og kvalitet. Samtidig
udføres hvert enkelt led i produktionen af faglærte
specialister som tømrere, elektrikere og vvs’ere.
Fra yderst til inderst bruger vi udelukkende kvalitetsmaterialer fra anerkendte producenter.

Mens modulerne produceres, bliver byggepladsen
gjort klar med fundament, installationer og tilslutninger. Herefter transporteres de færdige moduler
til byggepladsen, hvor de løftes på plads med kraner
og monteres en ad gangen.
Når alle moduler er på plads, monteres facademateriale, og el, vand og kloak tilsluttes.

Når modulerne er monteret, og alle tilslutninger er
udført, er det færdige byggeri klar til at blive overdraget. Først gennemfører vi et sidste kvalitetstjek
både ude og inde, og herefter sker den endelige
overdragelsesforretning.
Den effektive produktions- og montageproces
betyder, at vi typisk leverer på den halve tid i forhold til et traditionelt byggeri.

HOVEDPUNKTER

HOVEDPUNKTER

HOVEDPUNKTER

• Beregninger og byggetegninger
• Detaljeret tilbud
• Kontrakt med beskrivelse af entreprisen

• Systematisk produktionsproces
• Faglærte specialister
• Anerkendte kvalitetsmaterialer

• Byggemodning af byggeplads
• Transport af færdige moduler
• Montage og tilslutning

BYGGEPROCESSEN
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1. PROJEKTERING

HOVEDPUNKTER
• Afsluttende kvalitetstjek
• Overdragelsesforretning
• Klar til indflytning på den halve tid
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FLEKSIBELT MODULBYGGERI

PERMANENT
BYGGERI

FLEKSIBLE
KVADRATMETER.
PERMANENT
ELLER MIDLERTIDIGT ?
KØB ELLER LEJE ?
Nogle byggerier skal kun bruges i en begrænset periode.
Måske som genhusning ved ombygning eller renovering.
Eller som midlertidige faciliteter, mens et andet og mere
permanent byggeri tager form. Hos Dalsgaard rådgiver vi
gerne om muligheder, fordele og ulemper.
Det ligger næsten i navnet, at modulbyggeri giver
stor fleksibilitet. At du kan sammensætte de nødvendige elementer efter behov. Men hos os rækker det længere endnu. Har du kun brug for dine
gode kvadratmeter i en afgrænset periode, kan du
nemlig få opført dit byggeri under bygningsreglementets regler for midlertidig opstilling.
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Vores fleksibilitet gælder også den økonomiske del
af byggeriet. Du kan naturligvis altid købe de nye
kvadratmeter, men ofte er det mere rentabelt at leje
ved midlertidige opstillinger. Her får du det bedste
økonomiske overblik, der tager højde for alt; både
løbende leje, men også nedtagning og transport efter
endt brug. Fuld gennemsigtighed.

Skal du bruge dine nye kvadratmeter i mere
end 5 år, er der tale om et permanent byggeri i
bygningsreglementets forstand.
Ved at vælge et modulbyggeri, vil du typisk spare op til 30 procent sammenlignet med et traditionelt byggeri. Samtidig kan byggeriet opføres
på den halve tid, fordi modulerne bliver produceret parallelt med, at der støbes fundamenter
og laves installationer på byggepladsen.
Et permanent modulbyggeri er tillige en
særdeles fleksibel løsning, hvis du skal udvide
et eksisterende byggeri med en tilbygning.

MIDLERTIDIG
OPSTILLING
Byggerier, der kun skal bruges i op til 5 år, benævnes midlertidige opstillinger (jfr. bygningsreglementet).
Sammenlignet med permanent byggeri er byggesagsbehandlingen ved midlertidig opstilling
kortere. Desuden er både opstilling og tilslutning
hurtigere, hvorfor midlertidig opstilling næsten
altid vil være at foretrække ved kortvarige behov.
En midlertidig opstilling gør det eksempelvis muligt at holde medarbejdere og faciliteter
(fx kantine, værksteder og mødelokaler) samlet
i en vækst- eller ombygningsperiode frem for
at flytte en gruppe medarbejdere til en anden
adresse. Hos Dalsgaard lægger vi desuden vægt
på, at du også ved midlertidige opstillinger oplever en høj grad af fleksibilitet, kvalitet og arkitektonisk frihed.

KØB DIT
BYGGERI
Spørgsmålet om køb eller leje af dit nye modulbyggeri handler grundlæggende om to ting:
Indretning og varighed.
Skal dit nye byggeri indrettes specielt, eller skiller det sig på anden vis ud fra mere gængse bygningstyper, fx i anvendelsen, vil det typisk være
mest rentabelt for dig at købe. Ofte vil køb faktisk
være den eneste mulighed ved meget specielle
formål eller indretninger.
Kigger du på, hvor længe du forventer at
skulle bruge det nye modulbyggeri, får du også
et godt fingerpeg om den mest rentable finansieringsform. Over 8 år vil det således ofte (men
ikke altid) være billigst at købe.

LEJ DIT
BYGGERI
Ønsker du ikke at binde kapital i et nyt byggeri,
og har du ikke behov for meget specielle indretninger eller materialer, kan du med fordel
leje dine gode kvadratmeter hos Dalsgaard.
Det er i særdeleshed en god løsning at leje,
hvis du på forhånd ved, at du kun skal bruge
byggeriet i en kortere periode (0-24 måneder)
– eller hvis du ved, at du senere får brug for at
udvide eller flytte.
Vælger du at leje dit byggeri hos Dalsgaard,
får du fuldt overblik over din byggeøkonomi
både før, under og efter opførelsen. Du slipper
med andre ord for uforudsete omkostninger.
Samtidig kan et lejet modulbyggeri være klar
til indflytning på meget kort tid, fordi vi altid
har færdigproducerede moduler på lager. Vi
kan derfor opstille og tilslutte modulerne, så
snart fundamenter og installationer er færdige
på byggepladsen.

11

KVALITETSBYGGERI

TUR CON NON
EUM QUI NET IPIENI TEM

GODE KVADRATMETER.
OGSÅ NÅR DET KOMMER
TIL KVALITETEN
Ord som standardisering og samlebåndsproduktion har ikke nogen
lang tradition i dansk byggeri; ganske enkelt fordi det først inden
for de seneste par årtier er blevet muligt at præfabrikere større
byggemoduler i lukkede fabrikshaller og efterfølgende transportere
og montere dem ude på byggepladsen.
Modulmetoden har imidlertid mange positive effekter på kvaliteten af et byggeri.
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DEN BEDSTE OPBEVARING
AF BYGGEMATERIALER

VORES BYGGERI LEVER OP TIL
GÆLDENDE BYGNINGSREGLEMENT

Hos Dalsgaard bliver alle byggematerialer opbevaret
tørt og godt på vores lager, indtil de bliver monteret
i de lukkede produktionshaller. Dit byggeri er derfor
langt mindre udsat for problemer med fugt og skimmelsvamp, ligesom der er mindre risiko for, at materialer bliver beskadiget.

Et modulbyggeri fra Dalsgaard opfylder præcis
de samme krav som et traditionelt byggeri. Du
er derfor sikker på, at dit byggeri overholder
gældende krav i bygningsreglementet om sikkerheds-, sundheds og indretningsmæssige forhold.

OPTIMAL MONTAGE
Vores dygtige håndværkere og montører har både
materialer og processer helt inde under huden.
Sammenholdt med de gode arbejdsforhold under
tag og med optimale værktøjer inden for rækkevidde
sparer det os (og dig) for de fejlmontager, der er et
velkendt problem ved traditionelt byggeri.

KVALITETSMATERIALER
– FRA INDERST TIL YDERST
Vi bruger udelukkende kvalitetsprodukter fra markedets mest anerkendte leverandører. Og vi hopper
aldrig over, hvor gærdet er lavest – heller ikke på
de steder, som ikke er synlige i det færdige byggeri.
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OM DALSGAARD

BYGGET PÅ ERFARING
Vi har opstillet mere end 80.000
gode kvadratmeter

Tim Tokehøj, projektchef og Klaus Trend Poulsen, ejer og adm. direktør

SELVOM VI KAN BYGGE I
FLERE ETAGER ER VI HELT
NEDE PÅ JORDEN
Med mere end 65 år på bagen kan vi uden at
prale kalde os en af landets mest erfarne producenter af modulbyggeri. Det er din tryghed
for et godt resultat.
Dalsgaards historie rækker tilbage til 1952 og handler om virkelyst, godt håndværk og en utrættelig
vilje til at følge med tiden og hele tiden udvikle sig.
Men selvom vi i dag er blandt de førende producenter af både individuelt og præfabrikeret modul-
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byggeri, og selvom vi har sat vores signatur på mere
end 80.000 gode kvadratmeter over hele landet,
er der nogle grundlæggende værdier, vi aldrig
har ændret på: ordholdenhed, ansvar, troværdighed, grundighed – og viljen til at møde hver eneste
kunde i øjenhøjde og hjælpe dem sikkert i mål med
deres byggebehov.
Vi har prøvet det hele før
– og vi gør det gerne igen for dig.

Ansvarlighed, troværdighed og grundighed
er vigtige kerneværdier hos Dalsgaard.

” Hver eneste af vores medarbejdere sætter en personlig
ære i at gøre tingene ordentligt.
Uanset om det gælder rådgivning, produktion, montage eller
noget helt fjerde.”
KLAUS TREND POULSEN
Ejer og adm. direktør
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